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Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

Ein ungewöhnliches Porträt:

Der Imam

İbrahim Wolff
Müslüman olan Kunduracı
Bernd, İbrahim adını aldı
İmamın ilginç hayat hikayesi: 20 yaşlarında ani bir kararla Amerika'ya gitmek isteyen Bernd-Dieter Wolff bilet bulamayınca Lübnana
gitti, daha sonra İslamı seçti ve İbrahim adını aldı. Röportaj: Yasemin Duman

A. Şimşek ve N. Annen Türkiye
sınırındaki gözaltıları tartıştı

Bernd-Dieter Wolff ist Schuhmachermeister betreibt seinen eigenen kleinen Laden Mitten im Herzen von Lüneburg. Er ist vor vielen Jahren zum
Islam konvertiert und trägt als Moslem den Namen Ibrahim. 9'DA

M.Yoldaş: 'İlme inanın,
ilim rehberiniz olsun'

Almanya Cumhurbaşkanı
Steinmeier, Türkiyemspor
kulübünü ziyaret etti

3'TE
Mustafa
Yoldaş

DÜNYA GÖÇÜ - 60 YIL
"GASTARBEITER"
ve ŞİDDET
DÜNYA var olduğundan bu günümüze kadar
insanlar göç halinde!
Adem Aleyhisselam ve
Havva anamızdan bu
günde dek insanlar bu
dünyada hep bir noktadan bir noktaya hareket
içinde olmuş. 14'TE

6'DA

MANŞET ABLA

mansetabla@manset.de

Barış
Öneş, ilk
göçmen
kökenli
başkan
seçildi

STEİNMEİER Almanya ile Türkiye arasında 1961’de imzalanan İş Göçü
anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle Bochum’da amatör ligde
mücadele eden Türkiyemspor kulübünü ziyaret etti. Burada yaptığı
açıklamada Steinmeier, “Almanya bir göç ülkesidir” dedi. 16'DA

Barış
Öneş

Annkathrin
Kammeyer

10'DA

Ömer Polat Alev Show'da
canlı yayın konuğu oldu 11'DE
diyor ki
DEĞERLİ okuyucularımız, gazetemizin 6. sayısını sizlere
sunmaktan dolayı mutluyuz. Sizlerden gelen olumlu
tepkilerin bizi daha da güçlendirdiğini vurgulamak isteriz.
Kaliteden ödün vermeden daima sizlere layık bir şekilde
görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi her
sayımızda farklı konuların yer aldığı gazetemizin yeni
sayısını da beğeneceğinizi umuyor, gelecek sayımızda
yeni konularla tekrar buluşmak dileklerimizle tüm okuyucularımıza sağlık ve afiyetler dileriz.

Cemal
Çetin

Kamil
Aydın

MHP
milletvekilleri,
neden medyaya
demeç vermekten
10'DA kaçıyorsunuz?

Otomatik Bilgi
Transferi Sene
Sonunda
Tamamlanacak! 10'DA
La Mira'daki aşı kampanyasında
Türk misafirperverliği

12

Almanya'da
19 Türk
kökenli aday
milletvekili
seçildi 10'DA
MPK: Fälschung von Impfnachweisen
strafrechtlich besser verfolgen

DIE Ministerpräsidentenkonferenz (MPK)
hat sich heute (22. Oktober 2021) der
Haltung Hamburgs angeschlossen, dass
das Fälschen von Impfnachweisen als Straftat
eingestuft werden muss. Zu einer entsprechenden
Änderung wurde der Bund aufgefordert. 4'TE
Bild: © Land NRW / Ralph Sondermann
Gruppenfoto mit den Ministerpräsidentinnen und - präsidenten

Hamburg Ayasofya Camisi'nde
büyük kermes düzenlendi

12

HTBB'de Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı gerçekleşti
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A. Şimşek ve N. Annen Alman vatandaşlarının
Türkiye sınırında yaşadığı gözaltıları tartıştı
O
Hamburg Manşet

A.Şimşek ve N. Annen Ortadoğu'daki
demokrasi çıkmazı, güvenlik ve yurt
dışında yaşayan Alman vatandaşlarının
Türkiye'ye giriş-çıkışlarda yaşadığı
gözaltıları tartıştılar. Sosyal Demokrat
Parti (SPD) milletvekilleri Hamburg
Eyalet Meclisi üyesi Ali Şimşek ve
Federal Meclis Üyesi, aynı zamanda
Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı
olan Niels Annen'in katıldığı bir tartışma
programı düzenlendi. Orta Doğu'da
tehlike altındaki demokrasi, Alman dış
politikasının zorlukları, Orta Doğu'da
barışı sağlama çabası, Suriye'deki istikrar
çabaları, Türkiye ile yapılan mülteci
anlaşması konularının yanı sıra programda
yurtdışındaki Alman vatandaşlarının
Türkiye'ye giriş-çıkışlarda yaşadığı
anlaşmazlıklar ve gözaltılar tartışıldı.
Mut Tiyatrosunda düzenlenen programa
ilgi yoğun olurken, Ankara Barosu'ndan,
Avukat Ayşe Çelik de telefon ile bağlandı.

rtadoğu'daki siyasi süreçler için beklentilerin
tamamen açık olduğu belirtilen programda,
demokratik yönetim yapılarının ortaya çıkıp
çıkmayacağı ve nasıl ortaya çıkacağının da
belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Orta Doğu'da barışı
sağlama çabası, Alman dış politikasının onlarca yıldır
odak noktası olmasının yanı sıra Mülteci Anlaşması ve
Türkiye'ye girişlerde yaşanan olumsuzlukların Alman
dış politikası için büyük zorluklar teşkil ettiğine dikkat
çekildi.

FEDERAL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA SADECE
ALMAN VATANDAŞLARINA DESTEK VERİLİYOR
İsrail ve Filistin arasında yıllardır süren savaş,
Afganistan, Suriye ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar ve
buralarda Türkiye'nin politik etkisi konularında konuşan
Niels Annen, bu ülkeler için endişe ettiklerini, burada
yaşananları önemsediklerini dile getirdi. Türkiye'ye
giriş-çıkışlarda Alman vatandaşlarına uygulanan yasaklar
konusuna değinen Annen, doğrudan etki olasılığının
olmadığını, Federal Dışişleri Bakanlığı'nca Alman
vatandaşlarına destek verildiğini, ancak çifte vatandaşlara
destek sağlanamadığını söyledi. Düşünce özgürlüğünün
önemine dikkat çekilen programda, Ali Şimşek bu
konuda gözaltına alınan vatandaşlara , ''Almanya Dışişleri
bakanlığı olaylara zamanında tepki gösteriyor mu acaba
veya ne gibi girişimlerde bulunuluyor?'' diye konuştu.
''Türkiye'de savcılık soruşturması olanlar, Almanya'ya
gelip savcılıklara başvurup, açıklama yapmasınlar''
Türkiye'den canlı bağlanan Ayşe Çelik, Almanya Dışişleri'nden
isteklerini belirtirken, beş senedir bu dosyalar üzerinde çalıştığını,
gözaltında tutulan kişilere ait bilgilerin ve belgelerin kimler
tarafından verildiğini sordu. Projeleri olan, sanatçı bir kişiliğe
sahip Alman vatandaşının Türkiye'ye gidemediğini hatırlatan
Çelik, Alman Dışişleri'nin ne yapabileciğini öğrenmek istedi. Çelik

Şimşek und Annen diskutierten
über die Auswegslosigkeit der
Demokratie im Nahen Osten
und über die Türkei

zwischen Israel und Palästina, die Konflikte
UNTER der Beteiligung der
in Afghanistan, Syrien und den Libanon und
SPD-Abgeordneten Ali Şimşek, Mitglied
den politischen Einfluss der Türkei in diesen
des Hamburger Landtags, und Niels Annen,
Ländern sprach, drückte aus, dass sie sich Sorgen
Mitglied der Bundesversammlung, der auch
um diese Länder machen. Zu den Ein- und
Staatsminister im Auswärtigen Amt ist, fand ein
Ausreiseverboten für deutsche Staatsbürger stellte
Diskussionsprogramm statt.
Annen das ganze in Frage und beteuerte das dies
Gefährdete Demokratie im Nahen Osten,
keine Wirkung auf das problem habe.
Schwierigkeiten deutscher Außenpolitik,
Hinzu kommt dass das Auswärtige Amt deutsche
Friedensbemühungen im Nahen Osten,
Staatsbürger in diesem Falle unterstützt, aber
Stabilitätsbemühungen in Syrien, das
es keine Unterstützung für die Menschen
Flüchtlingsabkommen mit der Türkei sowie
mit doppelter Staatsbürgerschaft gibt. Im
die Konflikte und Inhaftierungen deutscher
Programm, das auf die auf die Bedeutung der
Staatsbürger im Ausland bei Ein- und Ausreise
Gedankenfreiheit aufmerksam machte, sagte
in die Türkei wurde diskutiert. Während das
Ali Şimşek den zu diesem Thema inhaftierten
Programm im Mut-Theater auf großes Interesse
Bürgern: "Ich frage mich, ob das Auswärtige Amt
stieß, wurde auch die Anwältin Ayşe Çelik von
rechtzeitig auf die Ereignisse reagiert,
der Anwaltskammer Ankara diesbezüglich
Als
oder welche Initiativen werden
telefonisch kontaktiert.
Antwort auf die
ergriffen?"
Das Thema Im Diskussionsrunde
Fragen sagte Niels Annen,
Ayşe Çelik, die live aus der
und die Erwartungen an die
dass sie kein Rechtsanwalt
Türkei verbunden war,
politischen Prozesse im
sei und zu diesem Thema keine
arbeitet seit 5 Jahren an
Nahen Osten seien völlig
klare Antwort geben kann und dass
diesen Akten, Celik fragte
offen und es sei noch unklar,
die Botschaften und Konsulate sich
das Auswärtige Amt,
ob und wie demokratische
drum kümmern. "Wir können in dieser
Frage politischen Druck ausüben, aber
woher die Informationen
Führungsstrukturen entstehen
wir können die Gesetze in der Türkei
und Unterlagen zu den
würden. Es wurde darauf
nicht ändern“. Zum Schluss der
inhaftierten kommen.
hingewiesen, dass die
veranstaltung, wurden die offene
In
Erinnerung daran, dass
Friedensbemühungen im Nahen
Fragen der Teilnehmer
ein deutscher Staatsbürger mit
Osten seit Jahrzehnten im Fokus
beantwortet.
künstlerischen Projekten nicht
der deutschen Außenpolitik stehen,
in die Türkei könne, wollte Çelik
das Flüchtlingsabkommen und die
erfahren, was das Auswärtige Amt tun
Negativitäten bei der Einreise in die Türkei,
könne? Çelik sagte auch: "Wer in der Türkei ein
große Herausforderungen für die deutsche
Ermittlungsverfahren hat, sollte in Deutschland
Außenpolitik darstellen.
keine Erklärung abgeben.
Niels Annen, der jahrelang über den Krieg

Ali
Şimşek
Niels
Annen

ayrıca, ''Türkiye'de savcılık soruşturması olanlar, Almanya'ya gelip
savcılıklara başvurup, açıklama yapmasınlar'' dedi. Konulara cevap
veren Niels Annen, kendisinin hukukçu olmadığını, bu konuda açık ve
net bir cevap veremeyeceğini, gözaltına alınan Alman vatandaşları ile
ilgili elçilik ve konsoloslukların konu hakkında ilgilendiklerini söyledi.
Annen, ''Biz bu konuda politik baskı yapabiliriz ama Türkiye'deki
kanunları değiştiremeyiz'' şeklinde konuştu. Programın sonunda
katılımcıların soruları cevaplandı. Haber/Fotoğraf: Naciye ASLAN
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HTBB'de Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı gerçekleşti

Hamburg Manşet

Hamburg'da
faaliyetlerini
sürdüren Hamburg
Türk Basın Birliği'nde
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı gerçekleşti.
3 ay öne çekilen seçimde Rıza Atamtürk
Başkan oldu.

amburg Türk
Basın Birliği'nin
(HTBB) geleneksel
kahvaltısında
bu kez Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı gerçekleşti.
Toplantı, basın camiasından
ve Hamburg'da son zamanlarda
vefat eden tanınmış kişiler için 1
dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Seçime geçilmeden önce konuşan
eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nden
Emin Sağlık, başkanlık döneminde bir çok
hedeflerinin olmasına rağmen Korona sebebiyle
bu hedeflerin gerçekleşemediğini belirtirken, pandemi
döneminde diğer derneklere göre yine de HTBB'nin
çalışmalar yaptığını söyledi.
Eski başkan yardımcısı Oya Pervin Pelit de ''HTBB'de
hoşgörünün ve kalemin yer aldığını düşünüyorum.
Kadının sesi daha çok olmalı çünkü kadın birleştiricidir''
dedi.
Ali Akdemir ise yönetim dönemindeki çalışmalardan
bahsederken, kahvaltıyı üstlenen Ömer Polat'a ve restoran

H

YIL: 1

SAYI: 6

sahibine katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Hurşit Köse de ''Bizlere
yakışan seçim diliyorum''
diye konuştu.
Eski yönetimin her üyesi,
yeni yönetime başarı
dileklerinde bulundular.
Manşet gazetesi imtiyaz
sahibi Ömer Polat'ın
kahvaltıyı üstlendiği
toplantıda, yeni üyelerden
Ömer Polat, Yasemin Duman
ve Meral Çelik'in de kısa
konuşmalarından sonra kahvaltı ve
ardından Genel Kurul Toplantısına geçildi.

DİVAN KURULU VE HTBB SEÇİMİ
Gündem maddelerinin tek tek konu edildiği toplantıda,
Denetleme Kurulu raporunun Bekir Tanrıkulu tarafından
okunmasından sonra, eski Yönetim oy birliğiyle aklandı.
Divan Kurulu başkanlığına seçilmesinden dolayı
teşekkür eden Mesut Sipahi, ''Görevimizi layıkıyla yerine
getireceğiz. Toplantımızın başarıyla sonuçlanmasını
ümit ediyorum'' dedi. Genel Kurul Divan Kurulu
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Yönetimi Mesut Sipahi
başkanlığında Esma
Arslan ve Yasemin
Duman'dan oluştu.
Divan Kurulu Başkanı
Mesut Sipahi, dernek
tüzüğünde yer alan yeni
düzenlemelerin olduğunu
belirtirken, yeni tüzük
değişikliği üyelerin oy
birliğiyle kabul edildi.
Her iki senede bir
gerçekleşen seçimli Genel
Kurul Toplantısında, 38
HTBB üyelerinden 23
üyenin bulunmasıyla
seçime geçildi. Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun seçildiği toplantıda
açık ve kapalı oylar kullanıldı. Rıza Atamtürk ve
Ali Akdemir'in başkanlık adayı olduğu seçimde 16
oy ile Rıza Atamtürk başkan seçildi. Tek aday olan
Erdal Altuntaş açık oylama ile başkan yardımcılığına
seçilirken, yine tek aday olan Esma Arslan da
saymanlığa seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliğine ise
Naciye Aslan ve Yaşar Yıldırım seçildiler. Mehmet

Uzun ile Salih Kartal
da yedek üyeler olarak
kayda geçti.
Denetleme Kurulu'na
Bekir Tanrıkulu, Kemal
Doğan ve Nebahat
Uzun asil üyeler, Kadir
Taçgin de yedek üye
olarak oy birliğiyle
kabul edildi.
Yeni başkan seçilen
Rıza Atamtürk güzel
bir yönetim ve seçimin
olduğunu belirtirken,
eski yönetime
çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.
''Önümüzdeki zamanda bizi yoğun işler bekliyor'' diye
konuşan Atamtürk, kurumun her zaman ön planda
tutulmasını istedi.
Toplantının sonunda başkan Rıza Atamtürk ve yeni
Yönetim Kurulu, önceden planlanmış olan Şanlıurfa ve
Gaziantep'e yapılacak kültür gezisi ile igili istişarede
bulundu ve gezi ile ilgili yeni kararlar alındı.
Haber/Fotoğraf: Naciye ASLAN

MPK: Fälschung von Impfnachweisen
strafrechtlich besser verfolgen
Hamburg Manşet

DIE Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK) hat sich heute (22. Oktober
2021) der Haltung Hamburgs
angeschlossen, dass das Fälschen
von Impfnachweisen als Straftat
eingestuft werden muss. Zu einer
entsprechenden Änderung wurde der
Bund aufgefordert.
Hamburgs Erster Bürgermeister Dr.
Peter Tschentscher: „Die bestehenden
Lücken bei der strafrechtlichen
Verfolgung der Fälschung von
Gesundheitszeugnissen müssen
geschlossen werden. Das Fälschen
von Impf- oder Testnachweisen
unterläuft wichtige Maßnahmen
zum Infektionsschutz in der
Corona-Pandemie und stellt eine erhebliche Gefährdung
des Gemeinwohls dar. Polizei und Gesundheitsbehörden
brauchen eine sichere
Grundlage, um
dagegen vorzugehen
und die Wirksamkeit
der Corona-Maßnahmen
aufrecht zu erhalten.“
Die Echtheit von Impfnachweisen
ist für Schutzmaßnahmen
zur Eindämmung der
Corona-Pandemie wichtig,
insbesondere wenn sie als
Zugangsvoraussetzung für

Publikumsveranstaltungen in Zwei-G-Modellen gelten.
Polizei und Gesundheitsbehörden haben in der Praxis
zuletzt vermehrt eine Verwendung
von gefälschten Impfnachweisen
festgestellt. Eine Strafverfolgung
scheitert aber in einigen Fällen
an rechtlichen Hürden, weil die
Straftatbestände im Strafgesetzbuch
sowie im Infektionsschutzgesetz
lückenhaft sind. Auf Vorschlag
von Hamburg hat die
Ministerpräsidentenkonferenz
deshalb heute den Bund aufgerufen,
diese Lücken zu schließen.
Bild: © Land NRW / Ralph Sondermann
Gruppenfoto mit den Ministerpräsidentinnen und - präsidenten
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SPD Milletvekili Ali Şimşek
federal seçimleri değerlendirdi

Manşet gazetesinin, Hamburg Eyalet Milletvekili Ali Şimşek'e (SPD) bulunduğu
ziyarette, Şimşek, 26 Eylül'de gerçekleşen Federal seçimi değerlendirdi.
Hamburg Manşet

ŞİMŞEK: ''ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA
YAPTIK, YORULDUK AMA DEĞDİ

Seçim sonucunun Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) tatmin edip
etmediği ve böyle bir sonucun beklenip beklenmediği konusunda
açıklama yapan Şimşek, aslında bu sonuçtan daha iyi bir sonuç
beklediklerini söyledi. Seçim arefesinde parti yüzdesinin yüzde
14-15'lerde olmasıyla baya düşük olduğunu, daha sonra diğer
partilerin adayları belli olduktan sonra bir sürecin başladığını ifade
eden Şimşek, ''Partimizin yüzdesi devamlı yükseldi, bu bizi motive
etti. Olaf Scholz'un Hamburg'lu ve Hamburg'un Belediye Başkanlığını
yapmış olması, iyi tanınmış olması daha sonraki araştırmalarda
partinin yüzde 19-20'lere yükselmesi hepimizi sevindirdi . Hamburg
SPD Teşkilatı bu konuda ciddi bir çalışma başlattı. Son araştırmalarda
da Hristiyan Demokratlar'ı yüzde 3-4 geçmiş görünüyordu. Biz
siyasetin içinde olarak süreci çok iyi takip ettik, çok kapsamlı çalışma
yaptık, yorulduk ama değdi'' diye konuştu.
Bazı yerlerde kirli seçim kampanyasının yapıldığını söyleyen
Milletvekili, ''Armin Laschet'in (CDU), bazı sosyal demokratları
seçerseniz, solu seçiyorsunuz, sol partiyle ittifak yapacak, Almanya
sola kayacak, aman dikkat edin büyük değişiklikler olacak diye Olaf
Scholz'a saldırmasına rağmen, Olaf Scholz her zamanki sakin haliyle
süreci iyi takip etti ve sonuçta 1,5 farkla birinci parti olarak çıktık''
dedi.

SOSYAL DEMOKRATLARIN KALESİ HAMBURG

Diğer partilerde beklenmedik oy oranı düşüşü ya da yükselişi ile ilgili
düşüncelerini aktaran Şimşek, Hamburg'da Hristiyan Demokratlar'da
yüze 11 oranında bir düşüş yaşandığını, Hamburg'un, Sosyal
Demokratlar'ın kalesi denilebileceğini belirtirken, konuşmasını şöyle
sürdürdü: ''Bizi seçimlerde takip eden Hristiyan Demokratlar'dı, ama
son seçimlerde bizim artık rakibimiz Yeşiller. Hamburg genelinde
Yeşiller'de ortalama yüzde 12-13 bir yükseliş oldu. Altı ilçemizde
direk seçilen Federal Milletvekillerimizden Eimsbüttel'den Niels
Annen ve Altona'dan Matthias Bartke vardı, bunun ikisini Yeşiller'e
kaptırdık. Niels Annen ana liste üzerinden tekrar Federal Meclis'e
girdi''.
Bu sürecin bir dahaki seçimlere kadar devam edip etmeme konusunda
bütün partilerin bu analizi yaptığını belirten Şimşek, bundan sonra

eyalet ve ilçe seçimlerinde durumun nasıl olacağını bilemediklerini,
ancak tüm partilerin seçim sonuçlarını ilçelere, seçim sandıklarına
ve seçilen yerlere göre değerlendireceklerini, ona göre de bir strateji
uygulanacağını söyledi.

YEŞİLLERİN YÜKSELİŞİ VE SPD İLE FARKI

Gençler tarafından Cuma yürüyüşleri ve gençleri içerisine alan bir
parti olmasının yanı sıra dünyada yaşanan klima değişikliğinden
dolayı değişik coğrafyalarda yaşanan felaketlerden ötürü Yeşiller'in
bir moda partisi haline geldiğini aktaran Şimşek, ''Yeşiller'de bir
an önce ekolojik dönüşüme başlatma gerektiği düşünülüyor ama
dönüşüm zaten başladı'' dedi.
Global ısınma, bazı yerlerde sel ve kuraklığın görülmesi, dünyadaki
klima değişikliği sebebiyle ekolojik dönüm noktasında olunduğunu
söyleyen Şimşek, Yeşiller ile SPD arasındaki farkı şöyle anlattı:
''Biz diyoruz ki, bu ekolojik dönüşüm uzun bir zamana yayılarak
vatandaşların sırtına yüklenmeden, mesela bir ya da iki yıl sonra
benzinli mazot arabaları yasaklamadan, elektrikli ya da hidrojenle
çalışan ya da su basıncı ile çalışan arabaları 2040 yılına kadar
yayalım. 45-50 Bin Euro'luk arabalara vatandaş para veremeyebilir,
çünkü bir vatandaş 5 Bin Euro'ya da araba alıyor. Ne zaman ki
vatandaşın alabileceği 3 Bin - 20 Bin Euro arası arabalar üretilirse, o
zaman yapalım diyoruz.
İkincisi, Yeşiller benzini 3-4 Euro yapalım diyorlar. Bu durumda
yılda 500 Bin Euro para kazanan birinin umrunda değil, ama asgari
ücretle yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaş bunu kaldıramaz.
Ekoloji dönüşümünde Yeşiller biz milletin sırtına yüklenelim,
bugünden itibaren değiştirelim diyor. Biz de diyoruz ki, bundan
milyarlarca kazanacak holdingler var. Şimdi bu dönüşümü yaptıktan
sonra, örneğin yel değirmeniyle, güneş enerjisiyle elektrik verecek
bu şirketler yüzyıllarca kazanç elde edecek. Bu şirketler kazanç
sağlayacağına göre, bunlar bu dönüşümün asıl yükünü çeksin. Biz
bu değişimi bugün yaparsak, halkın sırtına yükleneceğiz. Bu konuda
ayrışıyoruz, biz ekolojik dönüşüm noktasında, doğayı koruma
noktasında zamana yayarak, kimsenin sırtına yüklenmeden yapalım
diyoruz.
Angela Merkel (CDU), Parti başında olsaydı seçim sonucu değişir
miydi sorusunu yanıtlayan Şimşek, ''Evet farklı olurdu. Ne kadar
farklı olurdu bilemeyiz ama bence Merkel 16 yıl boyunca Hristiyan
Demokratlar'ın iyi sonuç almasına, birinci parti çıkmasına ön ayak
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oldu. Mülteciler konusunda liberal sol bir çizgi izledi, biz başarırız
dedi. Olaf Scholz'un da bizim birinci parti olmamızda çok payı
var, mesela kamuoyu araştırmalarında Scholz'un başbakan
olmasını isteyenlerin oranı yüzde 48 idi, yani yüzde 20'lik bir
oran SPD'ye oy vermezken, Scholz olduğu için oyunu verdi'' diye
konuştu.
Seçim sonuçlarına göre hükümet kurma denklemi
Hükümet kurma denklemi hakkında halkın bir partiye sorumluluk
vermediğini, bir çok partiye yaydığını açıklayan Şimşek, ''Sol
Parti'nin oy kaybetmesi de, halk biz Sosyal Demokratlar'a oy
veriyoruz ama, sol partiyle ittifak yapmasınlar mesajı verdiler.
Bundan önceki seçimlere göre genel değerlendirme yaparsak
Hristiyan Demokratlar yüzde 9 oy kaybetti, biz yüzde 5,5 oy artışı
kazandık. Yeşiller'de yüzde 5'e yakın oy artışı yaşanırken, nispeten
ırkçı parti AFD ise kaybetti'' dedi. Bunlar değerlendirildiğinde
Merkel gittikten sonra halkın Olaf Scholz'u güvendiğini ve birinci
Parti olduklarını ifade eden Milletvekili, ''Normalde bu görev
Sosyal Demokratlar'a verildi ama olasılıklar farklı. Biz daha önce
dediğimiz gibi Yeşiller'le koalisyon kurma taraftarıyız. Yeşiller
de önce söyledi, fakat seçimden sonra biraz değişti. Yeni Yeşiller
biraz liberal bakıyorlar. Sonuçta ben Sosyal Demokratlar - Yeşiller
- Hür Demokratlarla bir koalisyon olacağını düşünüyorum ama
bunun tam tersi de olabilir, bütün olasılıklar var. Biliyorsunuz
Laschet seçim sürecinde çok yıpratıldı. Kendi hatalarından dolayı
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da, kendi çevresinde Söder ile çekişmelerden ötürü biraz da oy
kaybetti. SPD'nin dışında kurulacak bir koalisyon bence çok doğru
olmaz, iyi mesaj vermez çünkü halk birinci parti olarak SPDyi
seçmiş'' şeklinde konuştu.
Haber: Ömer Polat Fotoğraf: Naciye ASLAN

Hamburg'da Yeşiller'le iktidarda olduklarını, Federal
seçimlerden önce de Olaf Scholz'un çok net bir şekilde
en yakın görülen partinin Yeşiller olduğunu söylediğini
hatırlatan Şimşek, ''Sosyal Demokratlar-Yeşiller
koalisyonu bir çok yerde var, neden Federal
Parlamento'da olmasın diye mesajlar verdi. Hatta Yeşiller
de buna olumlu yanıtlar verdi, ama seçimlerden sonra
çok şaşırdım. Biz birinci parti seçildik ama Yeşiller
görüşmeleri Hür Demokratlar'la yaptılar. Biz herkesle
olabiliriz, neden Hrıstiyan Demokratlar'la olmasın diye
Yeşiller'in burada renk belli etmemesi beni şaşırttı'' dedi.
Belli bir süre içinde hükümet kurulacak diye bir maddenin
Alman anayasasında bulunmadığını hatırlatan Şimşek,
bu süre içinde önceki hükümetin işlediğini, erken seçim
ihtimali dahil her olasılığa rağmen, Sosyal Demokratlar
- Yeşiller - Hür Demokratlar'la bir koalisyonun en büyük
olasılık olduğunu belirtti.

Haber
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M.Yoldaş: 'İlme inanın,
ilim rehberiniz olsun'
Hamburg'da aile hekimi olan Mustafa Yoldaş fahri çalışmalarının yanı
sıra ağırlıklı olarak Koronavirüs hakkında önemli bilgiler verirken, salgının devam ettiğini ve tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.
bilimcileri nasıl tedbir alacak merak konusu. Ya her sene yeni yeni aşılar
üretilecek veyahut da antiviral ilaçlar ortaya çıkacak. Bu konuda da arştırma
var, hem aşı hem de antival tedavi, iki kulvardan da insanların üstündeki bu
musibeti yok etmek için çabalar gösteriliyor.

Mustafa
Yoldaş

Korona genellikle kimlerde görülüyor?
M.YOLDAŞ: Bulaşma konusunda bir tercih yok, virüs virüstür. Hangi canlıda
hayat bulursa onun bünyesinde çoğalmayı hedefler. Bir insanın bağışıklık
sistemi güçlü ise, mesela gençlerde veya çocuklarda görüyoruz, hafif bir
gribal enfeksiyonla atlatabiliyorlar veya hiç farkına bile varmıyorlar. Ama
genelde yaşlı insanlarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır sonuçlara yol
açabiliyor. Klinik blirtilerine göre yaşlandıkça daha çok ağır diyebiliriz, en sık
60 yaşından yukarıda olanlarda görülüyor.

Hamburg Manşet

M

ustafa Yoldaş'ın Manşet gazetesine verdiği ve bir
çok bilgilerin yer aldığı röportajımız şu şekilde:
Mustafa bey kendinizi bize tanıtır mısınız?
M.YOLDAŞ: 1970 yılında Ürgüp'ün Başdere
köyünde doğmuşum. Babam işçi olarak 1972'den sonra
Almanya'ya gelmiş. İlkokulu dedemin, ninemin yanında
geçirdim. İlkokul bittiğinde 1980 yılında köyümü terk edip
şehre gitmem gerecekti. Malum o zaman sağ-sol kavgasından
annem babam benim rahat ortamda okuyamayacağım kanaatine
vararak beni peşlerinden sürükleyip Almanya'ya getirdiler.
Bremen'de Lise (Abitur) ağitimimi yaptım. Hamburg'da tıp
okudum ve şu an aile hekimi olarak mesleğimi icra ediyorum.
Bunun haricinde fahri olarak görevlerim de var. 1990 yılından
itibaren Müslüman Talebeler Birliği'nden başlayıp, 1999-2019
arası Hamburg İslam Şurası başkanlığını yaptım ve aynı
dönemde yine 1991-2019 yılına kadar da Kuzey Almanya
İslam Toplumu Yönetim Kurulu üyesiydim. Kuzey Almanya'da
Milli Görüş ekseninde en uzun fahri görevimde yaklaşık 29 yıl
kesintisiz Yönetim Kurulu'nda kalan bir insanım.

Birinci neslin fedekarlığına karşı huzur evi
M. YOLDAŞ: Kuzey Almanya'da ve Şura'da görevlerimi
bıraktıktan sonra hayalimdeki olan ve birinci nesle bize
sağlamış oldukları imkanlar ve bize karşı göstermiş oldukları
fedekarlık karşılığında onlara bir teşekkür babında Hamburg'un
ilk huzur evini inşa etmeye koyuldum. Şu an inşaatımız devam
ediyor. 2022 yılının yaz aylarında inşallah inşaat bitecek ve o
zaman yaşlılarımıza, anne-babalarımıza, ilk kuşağa bir huzur
evi takdim edeceğiz. Şimdilik küçük bir proje, eğer başarılı
olursa Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde de şubeler açarak
birinci nesil insanlarımıza bundan sonra onurlu bir hayatlarının
sonbaharını sunmak istiyoruz. Oğlum bu konuda hasta bakıcı
bakım servisi yöneticiliğini öğrendi, şu an kendisi tıp okuyor.
Çocuklarım genelde sağlık sektöründe okuyorlar, onlara bir
iş imkanı olmakla beraber, vizyonumuzu hayata geçirmek
konusunda onlardan büyük destek bekliyorum. Ayrıca ücretsiz
olarak önümüzdeki aylarda Türkçe-Almanca bir sağlık
dergisi çıkacak, burada 7-8 kişilik doktor redaksiyonumuz
var, reklamlar üzerinden kendi kendini finanse edecek.
Dağılımını ilk etapta eczane, hastane, muayenehane ve
camilerde düşünüyoruz. Aynı zamanda Köln'de bu sene
kurulan 'Avrupa Laleler Kulubü' adında bir derneğin başkan
yardımcısıyım. Özellikle son dönemlerde Avrupa ile Türkiye
arasındaki gerginliğe binaen hararetin biraz düşürülmesi
ve iki ülke arasında yeni köprülerin oluşturulması babında
bir hedefimiz var. Burada genelde iş dünyasında, sağlık
sektöründe, hukuk alanında başarılı olan insanlar yönetimde.
Toplum içinde saygınlığı olan ve göçün 60. yılı bağlamında
bir etkinlik çerçevesinde bir araya gelen arkadaşların ortaya
koymak istediği bir düşünce kuruluşundan bahsediyoruz.
Avrupa'da yeterince Sivil Toplum Kuruluşları var ama düşünce
kuruluşumuz yok. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde gençlere ve
burada yaşayan insanlarımıza perspektif sunacak bir düşünce
kuruluşuna ihtiyacımız vardı, biz bunu hayata geçirmek için
çaba gösteriyoruz. Devletin hiç bir teşviki ile değil kendi
imkanlarıyla, bağımsız, siyaset üstü, herkese aynı mesafede
olan bir kuruluş. Fakat tabii bizim Yönetim Kurulu'nda olan
arkadaşların da kırmızı çizgileri var. Türkiye'ye düşman
olanların bizim platformumuzda yeri olamaz. Ayrımcılık
yapmayacağız ama her kuruluşun olduğu gibi bizim de
ilkelerimiz var, onlardan taviz vermek yok.
Biz fikirleri, düşünceleri geliştirip, bunu Doktora Tezi veya
Rehabilitasyon olarak Üniversitelerdeki İlim Kurumu'na
sunacağız. Bu konuda araştırma yapılmasını ve başarılı
talebelere burs verip insanlarımızı ileri seviyeye, Alman
toplumunda itibarını, kalitesini artıracak girişimlerde
bulunmayı düşünüyoruz. Web sitemiz: https://etcev.eu
Bu arada Avrupa'da teşkilatlanmış olan 'Uluslararası İnsani
Yardım Teşkilatı'nın genel başkanıydım. Frankfurt'da
yaklaşık 17 personelim vardı. 2010 yılında Alman İçişleri
Bakanlığı'nın İsrail baskısıyla yasaklanmasıyla karşı karşıya
olduk ve İçişleri Bakanlığı hakkında dava açtık. Federal İdari
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi derken şu an Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıdık olayı. Şu an tekrar orada
bu yasakla alakalı müzakereler olacak. Bunun haricinde 'Yeşil
Başdere' diye çevreci bir derneğin başkan yardımcılığını
yaptım.

En çok kimler ve hangi sağlık konusunda insanlar size başvuruyor?
M.YOLDAŞ: Normal bir ev doktorunun çeyrek yılda
700 hastası var, benim 2 Bin hastam var. Neredeyse 3 katı
ve büyük oranda tek başıma bakıyorum. Hastalarımızın
yüzde 90'ı Türkiye kökenli insanlarımız ve normalde bir

ev doktoruna giden bir insan en fazla 2 durak gider ama
bana Neumünster'den, Mölln'den, Geesthacht'tan hasta
geliyor. Demek ki ben onlara öyle bir hizmet sunuyorum
ki, kendi ev doktorlarında bulamıyorlar bunu. Ondan dolayı
muayenehanemizin bir özelliği olması lazım. Bunu şu şekilde
düşünüyorum: Sadece dil avantajı değil, genç insanlar da
geliyor. Kültürel empatiyi daha iyi geliştirdiğimi ve onların
dilini daha iyi anladığımı düşünüyorum. Benim, onların
hüznünü, ağrısını, aile yapısını daha iyi anlayacağımı, kültürel
empatiyi sunabileceğimi düşünerek bana geliyorlar. Bu benim
için bir taraftan büyük bir iltifat.

''Gurbette yaşamak başlı başına
insanları hasta ediyor''
M.YOLDAŞ: Diğer taraftan bizim insanlarımızda hastalık
tarafından genelde beslenme ile alakalı veya yanlış
beslemenin yol açtığı metabolik hastalıkların yanında daha
çok babalarımızın-annelerimizin geçmişte ağır işlerde
çalışıp yıpranmaları ile alakalı siyatik, ortopedik alanında
yoğunlaşan rahatsızlıklar çok sayıda. Ayrıca psikosomatik
hastalıklar çok. Yani gurbette yaşamak başlı başına insanları
hasta ediyor. Anne- babasını özlemeleri, tabiri caizse ithal
gelin, ithal damat dedikleri insanların sosyolizasyonlarını
belli bir ölçüde Türkiye'de tamamlayıp, buraya geldiklerinde
kültürel açıdan adapte olamamaları, buradaki toplumun
beklentilerini verememenin bir psikolog baskısı olduğuna
inanıyorum insanlarda. Bunun da kronik kabızlık, kronik
ishal, başağrısı, bel ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, gastrid gibi
çeşitli fonksiyonel bozukluklara yol açtığını söyleyebiliriz.
Birinci neslin tipik muzdarip olduğu bir hastalık var. Büyük
abdestini yaparken insanların aşırı zorlandığını ve sancı
çektiğini, ama ne hikmetse Türkiye'ye gittiklerinde bu
sıkıntının ortadan kalktığını görüyoruz. Çünkü sevdikleri ile
birlikte olduğu zaman otomatikman sindirim sistemi oraya
adapte oluyor. Almanya'daki bütün sıkıntılar gidiyor, buraya
gelince tekrar sıkıntılar başlıyor. Böyle bir psikosomatik
rahatsızlık sözkonusu. Dolayısıyla Alman doktorların sıklıkla
karşılaşmadığı, göçmenlerin daha çok muzdarip olduğu ve
çoğu zaman Alman doktorların da çözemedikleri hastalıklarla
karşı karşıyayız. Mesela Akdeniz ateşi hastalığı genetik bir
hastalık, bizim insanlarımızda daha çok yaygın. Burada bu
hastalık yaygın hastalıklar arasına girmediği için, teşhis de
çoğu zaman yanlış konuluyor. Bu tür hastalıklar konusunda
hassas olmam gerekiyor. Ayrıca dünyada umumi olarak
insanların sorunu olan cahillikle alakalı, sağlık üzerine
bilinçsizlik ve komplo teorilerine inanma gibi konularda
koronavirüse karşı aşı hassasiyet düşüklüğü veya aşıya karşıtlık
maalesef bizim insanlarımızda yaygın. Onları ikna edebilmek
için büyük bir enerji sarfediyorum burada. Bizim öğretmenimiz
bir ilmi tezin karşıtı olamaz, onlar ancak ölüp, kaybolurlar
derdi. Biz ilimle hareket etmeye mecburuz. 100 doktordan 99'u
aşı olun, 1 tanesi şu sebepten dolayı olmayın derse 1 tanesine
inanıyorlar.

Koronavirüsü (Kovid 19) bir hekim
olarak nasıl tanımlarsınız?
M.YOLDAŞ: Koronavirüs genetik olarak RNA virüsleri
grubuna giriyor. Korona virüsü çok varyasyonları olan bir
ailedir ve çoğu da zararsız virüslerdir. İnsana ve hayvana
pek zararı dokunmayan virüsdür. Sadece yeni türeyen
SARS-CoV-2 türü ve Çin'in Vuhan şehrinde bir salgına yol
açıp, ondan sonra da dünyaya yayılıp pandemiye yol açan
virüsün agresifliği söz konusu. Genetik bir mutasyona uğrayıp
ve çeşitli varyasyonların son zamanlarda ortaya çıkması,
insanların aşı olduğu halde halen ona yakalanabilmesi bu
virüsün agresif olduğunu gösteriyor. Şekil olarak kralların
taçlarına benzediği için korona ismi takılmış. Üzerinde dişleri
ve kancaları olduğu için, yerleştiği canlının hücrelerine daha
kolay girişimi sağlayabiliyor. İçine girdiği organizmanın ve
canlının metobilazmasını kullanarak çoğalmasını sağlıyor.
Ağız-burun bölgesinden veya gözyaşı kanallarından girip,
geniz bölgesinden solunum yollarına kayıp, ondan sonra da
ağır bronşit veya zatürreye yol açıyor. Bağışıklık sistemi güçlü
olanlar bundan kurtulmayı başarıyor ama özellikle astım,
bronşit, şeker hastalığı, kimoterapi atlatmış kanser hastaları,
romatizması olan ve genel anlamda bağışıklığı zayıf olan
insanlar maalesef bu virüse yenik düşüyor. Kapalı ortamlarda
insanın hapşırmasıyla veya öksürmesiyle 2-3 metreye kadar
sıçrayıp başka bir insana bulaşma özelliği olan ağır bir virüs.
Bilinen ve genetiği büyük bir oranda araştırılmış bir virüs. Daha
dünyada pandemi bitti diye sevindirici bir haberi duymadık,
çünkü yeni varyasyonları ortaya çıkıyor. Onlara karşı sağlık

Korona atlatan bir kişi olarak hastalık
döneminde nelere dikkat edilmeli?
M.YOLDAŞ: Köklü bir tedavisi aldığınız bir antibiyotik olmadığı için
bağışıklık sisteminizi güçlendirerek mücadele edebilirsiniz. Bu sürede
içinde ACC balgam çözücü kullanılabilir. Özellikle genç ve doğum kontrolü
kullananlar, geçmişinde tromboz olan insanlarda kan pıhtılaşması sorunu
olduğu için, 4-6 hafta bebek aspirini alınması öneriliyor. Bol su tüketimi
ve hareket , ağır spor değil ama ev içinde dolaşmak. Hasta oldum, yatayım
demeyeceksiniz, evin içinde günde 2-3 saatte bir dolaşmanız gerekiyor.
Bunun haricinde zencefil, narenciye türü, her türlü meyve ve genel manada
içerdikleri vitaminlerden dolayı sebzeler de salata şeklinde tüketilmesi lazım.

Koronadan korunmak için insanlara ne gibi önerileriniz var?
M.YOLDAŞ: Aşı olsunlar ve pandemi kurallarına uysunlar. Sosyal mesafe,
sürekli dezenfekte ve maske taşımak insanların yavaş yavaş ezbere bildiği
konuları halen dikkat etmeleri gerekiyor.

Korona aşısının yan etkileri hakkında neler söyleyebilir siniz?
M.YOLDAŞ: Biz bu sezon muayenehanemizde yaklaşık 1400'e yakın aşı
vurmuşuz ve kalıcı bir hasar olarak tekrar gelen hiç bir insanı görmedim, ama
son 1 yıl içinde 10'dan fazla insanı koronadan dolayı kaybettik. Dolayısıyla
aşı mı tehlikeli, hastalık mı tehlikeli diye bana sorarsanız, ben kesinlikle
hastalık daha tehlikelidir, onun için ortalıkta dolaşan komplo teorilerine
inanmayın, ilme inanın ilim rehberiniz olsun derim. Özellikle sosyal medyada
aşı karşıtlarının tuzağına gelmeyin. İlme karşı direnen insanların gelecekleri
yoktur, onlar yok olmaya ve bu dünyadan kaybolmaya mahkumdurlar.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
M.YOLDAŞ: Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle gençlerin yaşlılara
yönelik biraz daha saygılı, onların yaşam haklarını gözeterek dikkatli olmaları
gerekiyor Kendilerine virüs bulaştığında hafif atlatsalar bile taşıyıcı olma
ihtimali var. Ben bunun çok acı dramını çevremde yaşadım. Çok kültürlü
bir ailenin çocukları ve torunları pek dikkate almadan eve virüsü taşıdılar ve
dede ile nine birer hafta ara ile hastaneye, birer hafta arayla yoğun bakıma
düştüler, birer hafta arayla öldüler. Cenaze merasimine çocuklar karantinada
olduğundan katılamadılar, hepsi ellerindeki cep telefonlarından dede ve
ninenin cenaze törenini izleme durumunda kaldılar. Halen şu an konu
dede- ninenin ölümüne geldiğinde, biz annemizin-babamızın ölümünden
sorumluyuz diye hüngür hüngür ağlıyorlar. Bu duruma düşmemek için,
koruyucu olmak adına gençlerin de aşı olması ve kurallara dikkat etmesi
lazım. Pandemi daha henüz bitmedi, rakamlar tekrar yükselmekte. Dolayısıyla
uzmanlar ne söylüyorsa onları dikkate alsınlar, hem kendilerini, hem de
çevrelerindeki insanları korusunlar. Sade kendi nefsimize yönelik değil,
başkalarının da hayatına tehlike arz ediyor muyuz etmiyor muyuz, onunla
alakalı bir sorumluluk taşıyor insanlar ve daha çok müslüman olarak. Kul
hakkı diye bir şey var, bunun başka insanların sağlığını korumakla da ilgili bir
hak olduğunu düşünüyorum.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
M.YOLDAŞ: Ben de Manşet gazetesine ve size teşekkür ederim.
Röportaj/ Foto: Naciye ASLAN
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Barış Öneş, SPD-Billstedt Teşkilatı'nın
ilk göçmen kökenli başkanı seçildi
Hamburg Manşet

MÜMMELMANNSBERG,
Öjendorf, Kirchsteinbek ve Schiffbek
alt bölgeleriyle birlikte Hamburg’un
doğusundaki en büyük ilçe olan
Billstedt’te Sosyal Demokrat Parti (SPD)
İlçe Teşkilatı, yeni yönetimini seçti.
Bugüne kadar tek başkanlı yönetilen
Parti Teşkilatı, ilk kez yönetimine eş
başkan seçti. 23 Şubat 2020 Hamburg
Eyalet Parlamentosu seçimlerinde
Billstedt bölgesinden milletvekili
seçilen Annkathrin Kammeyer ve Barış
Öneş, ayrı ayrı üyelerin oylarının yüzde
90,5’ini alarak Billstedt SPD Teşkilatı Eş
Başkanlığına seçildiler.
İlk kez 2011 yılında “meclisin en genç
Barış
milletvekili” olarak Hamburg Eyalet
Öneş
Parlamentosu’na seçilen Annkathrin
Kammeyer, seçimlerle ilgili şu
açıklamayı yaptı: “SPD, modern bir
büyük şehir partisidir. SPD-Billstedt
Yönetim Kurulu da bunu yansıtmaktadır.
Çok yönlü ve farklı nesilleri içeren
ekibimizle birlikte yapacağımız yararlı
çalışmaları dört gözle bekliyorum”.
23 Şubat 2020 Hamburg Eyalet
Parlamentosu seçimlerinde Hamburg
genelinde en fazla kişisel oy almasıyla
dikkatleri üzerine çeken, o tarihten beri
Billstedt’teki milletvekili bürosunda
farklı etnik kökenlerden çok yönlü bir
ekiple birlikte hizmet veren Barış Öneş
ise yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:
“SPD Billstedt’in göçmen geçmişine
sahip ilk Teşkilat Başkanı seçilmek benim için onur
verici. Üyelerimize desteklerinden ötürü teşekkür
ediyoruz. Teşkilatımızda çok kültürlü ekibimizle
daha fazla fırsat eşitliği, katılım, ırkçılık karşıtlığı
ve toplumda uyum için çalışmak istiyoruz. Güç
birliği oluşturarak insanların ödenebilir konutlarda

CHP HH - SH Birliği Başkanı Erol
Buldak'ın
gazetesine
ziyaretinde siyaset konuşuldu
Annkathrin
Kammeyer

Hamburg Manşet

CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği
Başkanı Erol Buldak Manşet gazetesini ziyaret etti.
Manşet gazetesinde az reklam olmasıyla birlikte
haber içeriğini beğendiğini söyleyen Buldak'ın
ziyaretinde güncel konuların yanı sıra, genel olarak
siyaset konuşuldu. Siyaset hakkında söylenen 'kirli
siyaset' sözüne katılmadığını hatırlatan Buldak,

''Siyaset kirli değil, insanlar kirli'' dedi. Politik
konularda karşılıklı görüşlerin yer aldığı ziyarette,
dostane düşünceler dile getirildi. Erol Buldak Ararat
firmasını dolaştı ve çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı.
Buldak'ın ziyaretinde Ararat firması Genel Müdürü
ve Manşet gazetesi imtiyaz sahibi Ömer Polat,
gazetenin Haber Editörü Naciye Aslan ve Ararat
GmbH Müdürü Yasemin Duman hazır bulundu.

Almanya'da Başbakan Merkel'den yeni hükümet
kurulana kadar görevde kalması istendi
oturabilmeleri, çocuklarımızın okullarda
potansiyellerinin geliştirilmesi,
semtimizde tıbbi bakımın güvence
altına alınması ve bölgemizde
dayanışmanın artması
konularında çalışmalar
yapmak istiyoruz.”

Barış Öneş
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili
040 28804963
Steinbeker Marktstraße 87
kontakt@baris-oenes.de

26 Eylül seçimlerinin ardından parlamentoda yapılan
ilk oturum sonrası, cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayın'daki törende, Merkel ve diğer
hükümet üyelerine görev sürelerinin
resmi olarak bittiğine dair beratları
verildi.
Steinmeier, burada yaptığı konuşmada,
Merkel'e zorlu 16 yıllık iktidarı için teşekkür ederek, "Sayın Şansölye, ülkemize krizler
ve çalkantılar açısından pek de fakir olmayan bir
dönemde liderlik ettiğiniz on altı yıl için size teşekkür

etmek zorundayız. Yıllarca büyük
krizler yaşandı; görev sürenizin
başındaki mali ve ekonomik kriz,
ikinci döneminizdeki avro krizi ve
üçüncü döneminizdeki büyük insani
mülteci ve göç krizi ve son olarak da
Kovid-19 krizi. Avrupa'da ve dünyada ülkemizin saygı sevgi kazandığı
yıllar." dedi.
Ancak Cumhurbaşkanı, anayasanın
ilgili maddesi uyarınca ülkede yeni
hükümet kurulana kadar eski hükümetin görev yapmasını tavsiye ediyor.
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Diyars Döner Kebap &Backshop
müşterilere hizmete başladı
Hamburg'da
Diyars Döner
Kebap &Backshop adlı yeni
bir restoran
açıldı.

Hamburg'un tanınmış siması
Alev Tan, Manşet Gazetesi'nin
Reklam Müdürü oldu

Hamburg Manşet
HAMBURG'DA farklı alanlarda
faaliyetleri olan, renkli kişiliğiyle tanınan
Alev Tan Manşet Gazetesi sahibi Ömer
Polat'ın teklifini değerlendirdikten sonra
gazetenin Reklam Müdürü oldu.
Alev Tan ile reklam konusu hakkında
gerçekleştirdiğimiz söyleşi şu şekilde:
-Alev Tan kimdir?
A.TAN: Hamburg doğumlu, aslen Urfalı
ve iki çocuk annesiyim. TV yapımcısı,
işletmeci ve müzikle uğraşıyorum. Aynı
zamanda İstanbul'da yeni bir projeye
başlamak üzereyim.
-Bir çok alanda çalışmalarınız var. Bunları
bir arada nasıl yetiştireceksiniz?
A.TAN: Hersey plan ve organize ile olur.
Ben esnaf bir aileden geliyorum, bir esnaf
olarak ticari tekliflere bakarım, kafama
yatarsa olur ve Manşet gazetesi sahibi
Ömer beyin bana sunduğu teklif kafama
yattı. Ben de bu teklifi düşündüm,
sonra kabul ettim. Hepimiz için
iyi olacak, bundan eminim.
Tüm çalışmalarımın altından
kalkacağıma inanıyorum.
-Bir esnafın reklam
verme amacı nedir ?
Alev TAN
A.TAN: Esnaf
irtibat:
ne
Tel: +49 17620615019
Mail: alevtan@manset.de

ister? Her esnafın istediği gibi tabii ki
ilk etapta sesini duyurmak ve daha çok
müşteri kazanmaktır. Bizim amacımız
iş yerine şahsi, yani iş yerine has bir
reklam oluşturup ve tasarlamaktır. İş
yerinin misal hangi özelikleri var ve
neyin göze çarptırılmasını istiyor?.
Diğer bir amacımız ise müşteriden bir
kere ya da rastgele reklam almak değil,
seçici müşterimizle, gerçekten onlarla
beraber bir yolda yürümek. Akabinde
esnaf, müşteri ve reklam alan da memnun
kalacaktır.
-Müşteriye ne tür hizmetler sunacaksınız?
A.TAN: Manşet gazetesi her tarafa
dağılıyor ve daha da dağılacak ve inşallah
sayılarımız da artacak. Esnafları bizzat
kendim ziyaret edeceğim. Müşterilerimize
istediği tür reklam Alev Media tarafından
sunulacak. Kupon, indirim fiyat listeleri
ve farklı özellikler ile müşteri hizmeti
sunacağız. Müşteri istesin, biz varız.
Görüntülü iş yeri tanıtımından Manşet
gazetesinde reklam ve sosyal medya
için çekimler olmak üzere dört dörtlük
reklam sunacağız. Ön görüşmeler tabii ki
ücretsiz. Yakında iş ilanlarımız da olacak.
Eleman arayan, iş teklifleri, emlak ilanları
gibi ilanlarımızın vesilesiyle insanlar da
birbirinden haberdar olacak.
Hepimize hayırlı olsun

Hamburg Manşet
amburg'da Diyars Döner
Kebap &Backshop adlı
yeni bir restoran açıldı.
Neuwiedenthal semtinde,
Rehrstieg 54 adresindeki mekanın
açılışı hakkında bilgi veren
Diyarbakırlı işletmeci
Cüneyd Tekdemir
restoranda döner,
ekmek çeşitleri,
simit, pohaça,
pizza çeşitleri
ve sulu yemek
çeşitleriyle
müşterilere
hizmet
vereceklerini
belirtti.
Dışarıya servis
hizmeti vermeyi
düşündüklerini, bu
sebeple büyük bir servis
ağı kurmak istediklerini
ifade eden Tekdemir, hedeflerinin
çoğunlukla dışarısı olduğunu, bunun
için de kadronun hazır bulunduğunu
söyledi. Neugraben çevresinde 6,5
km civarında dışarıya servis hizmeti
yapmayı hedeflediklerini söyleyen

H

Tekdemir, bunun da Alman servisinden
sonra Hamburg'un en büyük ikinci
servis hizmeti olacağını belirtti. Eylül ayı
sonunda dışarıya servisin başlayacağını
hatılatan İşletmeci, ''İlk etapta kendimizi
müşterilerimize tanıtmak için, bizi
tercih edecek müşterilerimizin 7
km'ye kadar fiyat sınırını
mümkün mertebe
aşağıda tutacağız.
Müşterilerimizin
gelip,
yemeklerimizin
tadına
bakmalarını
istiyoruz. Bu
konuda iddialı
olduğumuzu
söyleyebilirim.
Çalıştığımız
arkadaşların hepsi
profesyonel arkadaşlar,
bu işi yapabileceğimize
inanıyorum'' dedi.
Neuwiedenthal tren istasyonuna
yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Diyars
Döner Kebap &Backshop'un açılışında
Ararat GmbH Genel Müdürü Ömer
Polat ve Müdür Yasemin Duman hazır
bulundular.
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Alman Federal Meclisi üyesidir.
Hakverdi aldıkları yüks
Meclis Başkanı ve Başkanvekili’ni belirledi.
Hamburg Manşet

öçmen kişiliğiyle birlikte daha önce Uyum
Bakanı ve deneyimli politikacı olmasından
dolayı Özoğuzun önemli bir yerde görev
alması SPD partisi içinde gündeme
gelmişti. Kısa bir süre önce SPD'de yer alan bilgide,
54 yaşındaki Hamburglu Aydan Özoğuz'un 2009'dan
beri Federal Meclis üyesi ve 2011'den 2017'ye
kadar SPD başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü
konusunda SPD Fraksiyon başkanı Rolf Mützenich,
Özoğuzun uzun yıllara dayanan parlamento
deneyimine atıfta bulunmuştu.
Rolf Mützenich'in Federal Meclis Başkanlığına
Bärbel Bas ve yardımcılığına Aydan Özoğuz'u
önermesinden sonra, SPD Meclis Grubu Yönetimi,
öneriyi oybirliğiyle onayladı. Özoğuz oylama

G

öncesinde,“SPD
Fraksiyon Yönetim Kurulu
desteğiyle grup başkanımız
Rolf Mützenich'in
Meclis Başkanvekili
olarak önermesi beni
onurlandırdı” şeklinde
sosyal meya hesabından
açıklama yapmıştı.
İlk oturumunu
26 Ekim Salı
günü, Berlin'deki
Federal Meclis'de
gerçekleştiren yeni
milletvekilleri,
Aydan
yeni Federal
Özoğuz

2011'den 2017'ye kadar SPD'nin
Federal Başkan yardımcılarından
biriydi ve 2013'ten 2018'e kadar
Federal Hükümet Göç, Mülteciler
ve Entegrasyon Bakanı olarak görev
yaptı. 26 Eylül'de gerçekleşen federal
seçimlere Hamburg - Wandsbek
bölgesinden katılan Aydan Özoğuz
yüzde 38,7 oranıyla, aynı partiden
Hamburg - Bergedorf Harburg bölgesinden
Metin Hakverdi,
seçmenin yüzde 39,3
oylarıyla doğrudan
seçilerek Federal
Meclis'e girdiler.

Buna göre, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili
Bärbel Bas Almanya Federal Meclisi'nin yeni
başkanı seçildi. Aynı Partiden yeni Federal
Meclis Başkanvekili seçilen Aydan
Özoğuz, Alman Meclisi'nin ilk Türk
kökenli Meclis Başkanvekili oldu.

AYDAN ÖZOĞUZ KİMDİR?
31 Mayıs 1967, Hamburg
doğumlu olan Aydan
Özoğuz, bir Alman
politikacı (SPD) ve
26 Ekim 2021'den
beri Federal Meclis
Başkan Yardımcısı.
Metin
2001'den 2008'e
Hakverdi
kadar Hamburg

Yasemin Duman

Müslüman olan Kunduracı
Bernd, İbrahim adını aldı

İbrahim Wolff

Almanya'da giderek
artan müslüman
sayısının resmi verilerine göre sayı 5,6
Milyon'a yükselirken,
bu sayı da Müslümanların, toplam nüfus
oranının yüzde 6,5'e
yükseldiğini gösteriyor ve en büyük
müslüman toplumunu
Türkler oluşturuyor.

Hamburg Manşet

“İslam da Almanya’ya aittir”

lmanya'da müslümanlık giderek artmaya devam ediyor.
Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) açıkladığı
veriler çerçevesinde, 2015 yılında yapılan araştırmadan beri
açıklanan müslüman sayısının 900 Bin civarında arttığına işaret
ediliyor. Almanya, 5 milyon 700 bin Müslüman'ın yaşadığı Fransa’dan
sonra Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke olarak ikinci sırada
yer alıyor. AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu 2020'de 447,7 Milyona
sahip. Nüfusun yüzde 6 kadarı Müslüman. Bu yaklaşık 30 Milyon ediyor.
Dünyanın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Pew Research Center’a
göre, hiç göç olmasa dahi Avrupa’daki Müslüman nüfusu gelecek 30 yılda
%4,6 ila %7,4 arasında artış gösterecektir. Araştırmanın ikinci öngörüsüne
göre Avrupa’ya orta seviyede göç devam ederse kıtadaki Müslüman nüfusu
gelecek 30 yılda %11,2 artacaktır. Araştırmanın üçüncü öngörüsüne göre
de, 2014-2016 yılları arasındaki gibi yoğun bir göç gerçekleşirse Avrupa’da
Müslüman nüfusu 2050 yılına kadar %14 artacaktır. 2010 yılında dönemin
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un, “İslam da Almanya’ya aittir”
şeklindeki sözleri bu gelişmenin en net ifadesi olarak tarihe geçti.
Almanya'da müslüman olan Alman vatandaşları arasında Lüneburg
şehrinde kunduracı olarak çalışan Bernd-Dieter Wolff'un nasıl müslüman
olduğunu kendisinden öğrendik. Oğluyla birlikte şehir merkezindeki
atölyesinde özel sipariş üzerine ayakkabı da imal eden Wolff, Müslüman
olup İbrahim adını alyor.
Hrıstiyanlığı bırakıp İslam dinini seçen İbrahim Wolff ile röprtajımız şu
şekilde:

A

İbrahim Wolff'u kısaca tanıyabilir miyiz?
Berlin'de doğdum. Çocukluğum ve gençliğim Berlin'in batısında, babamın
ayakkabıcı dükkanı işlettiği Charlottenburg'da geçti. Evli ve üç çocuğum, 6
torunum ve bir torunumun çocuğu var.
Küçük Sufi topluluğunun başı ve imamı olan İbrahim Wolff, kafasındaki
takkesiyle huzurlu bir sekilde, nasıl Müslüman olduğunu anlatmaya
başlıyor.
- Müslümanlığa geçmeden önce sizi etkileyen konular neydi?
Wolff: Amcam bilinçli bir Hristiyandı, sevgi ve şefkatle bize ziyaretlerinde
Peygamberlerin hayatlarından anlatırdı. Musa peygamberin İbrahim
Aleyhisselamın hayatlarından bahsederdi. Kendisi iş için uzun seneler Orta
Dogu'da yaşamıştı. O coğrafya herzaman ilgimi çekmistir. 20 yaşlarımın

başlarında aniden Amerika'ya gitmek üzere havaalanına gittim, Amerika'ya
bilet yoktu, Lübnan´a bilet vardı ve ben Lübnan'a Beyrut'a uçtum. Asıl
hikayem orada başladı. Oradaki atmosferden çok etkilendim. Çok farklıydı,
her yer rengarenkdi, havadaki kokular farklıydı, Binbir Masalı gibi geldi
bana. Kaldığım yerin yakınında bir imamla tanıştım. Beni evine yemeğe
davet etti. O zamanlar Avrupalılar çok ilgi çekiyordu, oralarda benimle cok
ilgilendi. Bana Şam'a gitmemi, Şam'daki EMEVI (Umayyaden) Camii'nin
İmamı Şeyh ile tanışmamı tavsiye etti. Bunun üzerine Şam'a gittim,
Umayyaden Camii'sinde Şeyh ile tanıştım. Ordaki atmosfer çok heyecan
vericiydi benim için. Sokaktaki türbanlı insanlar, şehrin bütün ambiyansı
tarihi yerler, mekanlar beni etkiledi. Dört hafta oralarda gezdim dolaştım.
Dönüşüm tesadüf üzerine doğduğum yer Berlin'e degil, Hamburg'a oldu
ve Lüneburg'da yaşamaya başladım. Burada baba mesleğim kunduracılığa
başladım.

Ne zaman Müslüman oldunuz?
Wolff: 1986 yılında ikinci gidişimde Müslüman oldum, eşim ile dini
nikahımız kıyıldı. Daha sonra ailemle arabayla Türkiye üzerinden Kıbrıs'a
Şeyh Nazım'a gittik. Sufizm ile tanıştım. Kendisinin müridi oldum ve
imamlık yapmam için bana müsade verdi.
Cuma namazlarını Lüneburg'da evimde kıldırmaya başladım.
Yolculuğumuz boyunca Türkiye de yaşadıklarım beni çok etkiledi.
İnsanların misafir perverliği, köylerdeki camilerin kapısının her vakit açık
olması ve her şeyi Allah'ın adıyla yapmaları... Bismillah, Elhamdülillah,
Allah nasip ederse demeleri, her işlerinde Allah adını anmaları çok içime
işledi benim. Kilisilerin kapılarını her vakit açık bulamazsınız.
Şeyh Nazım bir gün bizi ziyarete Lüneburg'a geldi, tüm dünyadan kendisini
görmeye gelen müridler oldu. Hepsini Lüneburg'da ağırladım, birlikte
namaz kıldık, yemekler yedik ve büyük bir ailenin ferdi olma mutluluğunu
yaşadım. Kunduracı İbrahim Wolff sadece müslüman olmakla kalmamış,
dış görünüşüyle ve tüm hali tavrıyla, Müslümanların çok da yoğun olmadığı
Lüneburg'da müslümanlığını yaşıyor ve yaşatabiliyor. Başında takkesi,
ak sakalı ile konuşurken sürekli Allah'ın adını zikrediyor. 40 kisilik bir
cemaatin öncülügünü yapıyor ve bir çok insanın müslüman olmasına vesile
olmuş. Evinde Cuma namazları kıldırıp, iftarlar vererek İslam´a hizmet
eden İmam İbrahim, bir gün Avrupa'da hristiyanlardan cok müslümanların
olacağını inandığını bizimle paylaşıyor.
Hayatının hikayesini bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ederiz.
Haber-Foto: Yasemin DUMAN

Der Imam und
Schumachermeister
Herr Ibrahim Wolff

Bernd-Dieter Wolff ist Schuhmachermeister und
betreibt seinen eigenen kleinen Laden Mitten im
Herzen von Lüneburg. Er ist vor vielen Jahren zum
Islam konvertiert und trägt als Moslem den Namen
Ibrahim.
Wer ist İbrahim Wolff?
Seine Kindheit und Jugend hat er im Westen der
Stadt, in Charlottenburg, verbracht, wo sein Vater
eine Schusterei betrieb.
Er ist verheiratet und hat drei Kinder, 6 Enkelkinder
und ein Urenkel.
Herr Ibrahim ist Vorsteher und Imam der kleinen
Sufi-Gemeinde. Auf dem Kopf trägt er oft eine
Gebetskappe. Seine Zufriedenheit lässt Ihn strahlen
als er uns erzählt wie aus dem unmotivierten
Christen, ein begeisterter Moslem geworden ist.
Ibrahim und seine Frau waren die ersten Sufis
in Lüneburg. Heute zählen etwa 40 Frauen und
Männer zu Imam Ibrahims Gemeinde. Sie kommen
aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen
Schichten.
Manşet: Gehörte Ihre Familie einer
Religionsgemeinschaft an?
Wolff: Nein, sie hatten kein spirituelles geistiges
Bewusstsein. Aber Sie haben nie gelästert oder
gelogen.
Welche Themen haben Sie vor dem Übertritt
zum Islam bewegt?
Mein Onkel war ein bewusster Christ, er erzählte
uns bei seinen Besuchen Liebevoll und voller
Mitgefühl vom Leben verschiedener Propheten,
von Moses und Abraham. Er hatte viele Jahre im
Nahen Osten gelebt. Diese Geographie hat mich
schon immer fasziniert. Als ich 20 war, wollte ich
spontan nach Amerika verreisen, am Flughafen
gab es keinen Flugticket in die Staaten, es gab ein
Ticket nach Libanon und ich flog nach Beirut in den
Libanon.
Meine Geschichte fing somit an... als ich in Beirut
ankam überwältigte mich alles. Es war ganz anders,
die prachtvollen Farben, die Luft roch anders, es
kam mir vor wie in 1001Nacht Geschichten. Ich traf
einen Imam in der Nähe meines Aufenthaltsortes
und er lud mich zu sich nach Hause ein. Damals
waren die Europäer sehr interessant für die
Einheimischen. Er riet mir, nach Damaskus zu
reisen und den Imam von der Umayyaden-Moschee
zu treffen. Dann ging ich nach Damaskus und traf
den Scheich in der Umayyaden-Moschee. Das hat
mich im Herzen berührt und nicht losgelassen. Das
war der spirituelle erste Kontakt. Die Atmosphäre
dort war für mich sehr spannend. Menschen mit
Turbanen auf der Straße, die historische Orte die
Ambiente haben mich beeindruckt. Vier Wochen
habe ich dort verbracht.
Meine Rückkehr endete nicht in Berlin sondern in
Hamburg.
Als Schumacher habe ich angefangen in Lüneburg
zu leben.

Wann sind Sie Muslim geworden?
Bei meinem zweiten Besuch im Jahr 1986 nach
Damaskus konvertierte ich und heiratete meine Frau
nach dem Islamischen Regeln.
Später fuhren meine Familie und ich über die Türkei
zu Seyh Nazim nach Zypern. Ich wurde sein Schüler
und er erlaubte mir, ein Imam zu sein. Ich fing an,
das Freitagsgebet bei mir zu Hause in Lüneburg zu
verrichten.
Meine Begegnungen während unserer Reise
in der Türkei haben mich sehr berührt. Die
Gastfreundschaftlichkeit der Menschen, die
Tatsache, dass die Türen der Moscheen in den
Dörfern immer offen sind. Bei allem was sie tun und
sagen erwähnten sie den Namen Allah. Bismillah,
Alhamdulillah, wenn Allah will dann ist es möglich
usw.
Die Türen der Kirchen sind nicht immer offen.
Scheich Nazim kam später uns besuchen nach
Lüneburg. Es kamen viele Anhänger aus der
ganzen Welt um Ihn zu sehen. Ich habe sie alle in
Lüneburg bewirtet, wir haben gemeinsam gebetet,
gegessen und das Glück gehabt, Teil einer großen
Familie zu sein.
Schuhmachermeister Herr Ibrahim ist nicht nur
ein einfacher Muslim, sondern schafft es mit
seinem Auftreten und seiner Haltung, als Muslim
repräsentativ in Lüneburg zu leben. Auf dem Kopf
trägt er eine Gebetskappe und er erwähnt während
des Gesprächs stets den Namen Allah´s. Er ist der
Imam einer Gemeinschaft von 40 Personen. Er
inspirierte andere Menschen Muslime zu werden.
Imam Ibrahim, der dem Islam dient, in dem er
Freitagsgebete verrichtet und zu Hausewährend
des Fastenmonats Ramadans Iftar gibt, teilt mit uns,
dass er glaubt, dass es eines Tages mehr Muslime
als Christen in Europa geben wird.
Danke Herr Ibrahim für das intensive offene
Gespräch über Ihre Lebensgeschichte.
Bericht: Yasemin DUMAN
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Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi
ALMANYA'DA yapılan genel seçimde, 19 Türk asıllı aday,
milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.
Bugüne kadar meclise giren en yüksek Türk kökenli milletvekili
sayısıdır bu rakam.
Sosyal Demokrat Partiden Berlin: Cansel Kızıltepe, Hakan Demir
Hamburg: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi,
Baden-Württemberg: Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur,
Kuzey Ren Vestfalya: Mahmut Özdemir, Gülistan Yüksel ve Nezahat
Baradari, milletvekili seçildi.
Yeşiller Partisinden Baden-Württemberg: Cem Özdemir, Melis Sekmen
Bavyera: Ekin Deligöz, Berlin: Canan Bayram, Filiz Polat ve meclise

girmeye hak kazanırken,
Sol Partiden Baden-Württemberg: Gökay Akbulut
Kuzey Ren Vestfalya: Sevim Dağdelen
Bavyera: Ateş Gürpınar, seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu.
Hristiyan Demokrat Birlik Kuzey Ren Vestfalya: Serap Güler
milletvekili seçildi.
Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu
seçimde 18'e yükseldi.
Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir
aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor.
Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

MHP milletvekilleri, neden medyaya
demeç vermekten kaçıyorsunuz?
MANŞET gazetemizin geçmiş sayılarında Türkiye'deki milletvekillerinin
yurt dışında yaşayan çalışmaları
ile ilgili röportajlarımız oldu. Her
sayımızda farklı partiden bir
milletvekilinin gazetemizde yer
almasına özen gösterdik. Yeni
sayımızda da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yurt dışı
çalışma alanı olan bir milletvekili
olmasını istedik. İlk başta MHP Genel
Başkan Yardımcısı, Dışişleri Komisyonu Üyesi, Erzurum Milletvekili Kamil
Aydın ile yurt dışındaki vatandaşlarla
ilgili haber yapmak istediğimizi belirttik. Bize konunun İstanbul Milletvekili
Cemal Çetin'in çalışma alanına girdiğini, bu nedenle o makamla görüşmemizin daha doğru olacağı bildirildi.
Bunun üzerine İstanbul Milletvekili
Cemal Çetin ile iletişim kurmak
amacıyla MHP resmi sayfasındaki iletişim formunu doldurup,
gazetemizde yayınlanmasını
düşündüğümüz haber için Çetin'in iletişim bilgilerini rica ettik
ve buradan geri dönülmedi.
Akabinde İstanbul Milletvekili
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

Cemal
Çetin

Kamil
Aydın

Üyesi Cemal Çetin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan
telefon kayıtlarından Cemal
Çetin'i arayarak, yurt dışında
yaşayan vatandaşlar ile ilgili
yaptığı çalışmaları gazetemizde haber yapmak istediğimizi
söyledik. Bize Cemal Çetin'in
medyaya demeç verme taraftarı
olmadığı, milletvekiline konunun
iletilip, eğer demeç vermek isterse
bize dönüleceği, aksi takdirde bize
dönülmeyeceği söylendi ve dönülmedi.
Bizler Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza gazetemiz aracılığı
ile köprü vazifesi konumundayız.
Yurt dışı alanında çalışmaları olan
milletvekillerimizin vatandaşlarla
ilgili çalışmaları, burada yaşayanlar için önem arz etmektedir. Bu
alanda bugüne kadar gazetemizde yayınlanan milletvekillerinden hiç bir olumsuz yanıt
almadık. Durum böyle olunca
aklımıza 'Neden medyaya demeç vermekten kaçıyorsunuz?'
sorusu geliyor ve biz cevabını
bulamıyoruz.

UID Hamburg ve Schleswig-Holstein
Bölge başkanlığına Ali Ekinci seçildi

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID) Hamburg
Bölge teşkilatı Olağanüstü Genel Kurulu'na giderek yeni
başkanınn belirledi. Harburg'da 24 Ekim Pazar günü üyelerin
katılımıyla gerçekleştirdiği 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda
yapılan seçimde oybirliğiyle Ali Ekinci Hamburg ve Schleswig-Holstein Bölge başkanı seçildi.
Genel Kurul'a Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, UID
Genel Başkanı Köksal Kuş, Gn.Bşk.Yrd. ve GM Teşkilatlanma Bşk.’nı Mustafa Nihat Köklü, Gn.Bşk.Yrd., GM ARGE
Bşk.’nı Ragıp Çoraklı, Gn.Bşk.Yrd. ve GM Siyasi işler Bşk.’nı
Bilal Salı, GM STK Bşk.’nı Ali Kılınç, UID GM Kadın kolları
Bşk.’nı Kübra Arıcı'nın yanı sıra Hamburg’da uzun yıllar yaşayan ve Hamburg Üniversite’si Hukuk mezunu Ak Parti Adıyaman Milletvekili M.Fatih Toprak misafir olarak katıldılar.

Şoför açığı
Almanya’ya
sıçradı

Otomatik Bilgi
Transferi Sene Sonunda
Tamamlanacak!
ylar sonra bir yetkili tarafından açıklama
yapıldı. Gelir idaresi başkan yardımcısı
İdris Şenyurt Bazı vergi kanunlarında
değişiklik yapılmasını öngören yasa
teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki
görüşmeleri sırasında konu ile ilgili bazı bilgiler
verdi. 110 civarında ülkeyle çifte vergilemeyi
önleme ve karşılıklı bilgi paylaşımı anlaşması
için gerekli teknik ve yasal altyapıyı 2018'de
tamamladıklarını ve bazı ülkelerle paylaşıma
başladıklarını açıkladı.
Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa
gibi ülkelerle yapılan çalışmaların bu ülkelerde
yaklaşık 4 milyon gurbetçinin yaşıyor olması
nedeniyle daha önce ertelendiğini ancak şimdi
bu ülkelerin bir bölümünü de kapsayan bilgi
paylaşımının başladığını bildirdi. Yurtdışına
gönderdikleri bilgilerin vergi dışında konularda
kullanılabilmesi için kendilerinin izin vermeleri
gerektiğini belirtti. Bu paylaşımı şeffaf bir ülke
olabilmek için yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Konu bugüne kadar yurtdışında sivil toplum
kuruluşları tarafından tartışmaya çok fazla açılmadı.
Yurtdışı Türkler Başkanlığı arada sırada sivil toplum
kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Orada da sorulan
sorulara klasik bazı cevaplar veriliyor. Bu cevaplar
herkesin internetten ya da Türk maliyesinin çıkardığı
rehberden de kolaylıkla bulunabilecek cevaplar
niteliğinde oluyor. Asıl insanların cevap aradığı
konular ve vatandaşların cevabını hiçbir yerde
bulamadığı sorular şunlar:
1) Madem 2018 yılında alt yapı hazırlanmıştı. Neden
kamuoyu bu konuda yeterince bilgilendirilmedi?
Gerek yasal mevzuat gerekse alt yapı 2018 yılında
hazır ise ve o tarihte veriler toplanmış ise neden bu
güne kadar toplumun bilgilendirilmediği herkesin
kafasında soru işareti oluşturuyor. Otomatik
Bilgi Anlaşması ile ilgili basında ara ara haberler
çıktığında vatandaşlar bu haberlerin gerçekliğini
bankalarına, bağlı oldukları konsolosluklara, vergi
dairelerine sorduklarında doğru düzgün bir yanıt
alamadılar. Hatta biz dahi bu konuda en tepe Kurum
olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na
2017 yılından beri yazılı olarak yapmış olduğumuz
hiçbir müracaatta kapsamlı bir cevap alamadık.
Verilen cevaplar kopyala yapıştır tarzında herhangi
bir bilgi içeriği olmayan sırf yasal olarak cevap
vermiş olmak için verilen cevaplardı. Halbuki
şimdilerde bazı bankalara yapılan başvurulardan
edindiğimiz cevaplar gösteriyor ki 2018 yılından beri
veriler havuzda toplanıyormuş.
2) 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde Türk Maliyesinin
çıkarmış olduğu rehberde Almanya, Fransa,
Avusturya, Belçika ve Hollanda ülkeleriyle 2019
yılında paylaşım yapılmayacağı açıklanmıştı. Neden
bu ülkelerle ilgili 2019 verileri şu anda paylaşılıyor?
2020 yılında Yurtdışı Türkler Başkanlığının
Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları ile yaptığı bütün
bilgilendirme seminerlerinde 2019 yılı verilerinin
bu ülkelerle paylaşılmayacağı belirtilmişti.
Milletvekilleri, Konsolosluk yetkilileri, YTB
idarecileri ve Maliye bürokratları bunu açıklamışken
şimdi ne değişti de 2019 verileri gönderildi…
3) Madem alt yapı hazır değil diye Otomatik Bilgi
Anlaşması ertelenmişti. Neden şimdi 2 sene geriden

A

ALMAN Lojistik branşı birliklerinden yapılan açıklamaya
göre, sektörün halihazırda 45 bin ila 80 bin arası TIR ve
kamyon şoförüne ihtiyacı bulunuyor. Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan rapora göre ise
10 yıl içinde 200 bine yakın şoför açığı olması bekleniyor.
Market ve alışveriş mağazalarındaki rafların boş olmasında da etkili olduğu belirtilen şoför sıkıntısının, emekli olan
meslektaşların yerine yenisinin gelmediğinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Almanya Nakliyeciler Birliği (BGL)
tarafından yapılan açıklamaya göre yılda 30 bin ağır vasıta
şoförü emekliye ayrılırken, yerlerine ancak 17 bin kadar
yeni personel eğitimi yapılıyor. Ağır vasıtalara personel
bulamamanın diğer bir nedeni olarak da branştaki çalışma
zorlukları gösteriliyor. Meslek sendika birliklerinden yapılan

bilgi veriliyor?
Gerek siyasilerden gerekse bürokratlardan ara ara
Otomatik Bilgi Anlaşmasında erteleme müjdeleri
verildi. Şimdi ise 2 sene geriden bilgiler veriliyor.
OECD ülkeleri arasında yapılan anlaşmaya göre
ancak 1 yıl geriden bu veriler paylaşıma açılabilir.
Madem 2 yıl geriden veriler verilecekti neden
insanlara ‘Ertelendi Müjdesi’ gibi açıklamalar
yapıldı. 2 sene geriden verildikten sonra
ertelenmesinin vatandaşa ne faydası olacak?
4) Otomatik Bilgi Anlaşmasından dolayı yurtdışında
yasal takibata uğrayacak vatandaşlara ne gibi hukuki
destek sunulacaktır?
5) Bazı kişilerin itiraz üzerine otomatik bilgi
paylaşımı listelerinden çıkarılması ve bazı kişilerin
çıkarılmaması konusundaki adaletsizliğin önüne
nasıl geçilecek?
6) Türkiye`ye kesin dönüş yaptığı halde finansal
kurumlardaki adres ve iletişim bilgilerini
güncellememiş kişilerin verisi yanlışlıkla
paylaşıldığında ortaya çıkacak zararı kim
karşılayacak?
Bu sorular daha da arttırılabilir. Her ne kadar şeffaf
bir ülke olabilmek ve gri listeden çıkabilmek için
bu anlaşmaya taraf olsak da verileri göndermek de
gri listeden çıkmamızı sağlamadı. Hatta Türkiye`nin
verileri paylaşımının hemen akabinde OECD`ye
bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye`yi
izlemeye aldı. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye`yi
kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını
engellemede başarılı bulmadığı için gri listeye aldı.
Görünen o ki Otomatik Bilgi Paylaşımına taraf
olmak da ülke için yeterli gelmedi.
Türkiye`nin gri listelerden çıkabilmesi için
gurbetçilerinin verilerini vermekten ziyade varlık
barışı gibi uygulamaları ortadan kaldırması
gerekiyor. Yapısal reformlar olmadıkça milyonlarca
gurbetçinin verisinin verilmesi de maalesef ülkenin
gri listeden çıkmasını sağlamayacaktır.
Konu ile ilgili sizden gelecek soru ve sorunları gerek
sosyal medya hesabımızda gerekse birebir sizlerle
yaptığımız özel görüşmelerimizde yanıtlamaya
devam edeceğiz.
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere
hoşça kalın…
Avukat Talha barut
Facebook: @avukatimiz
YouTube: @AvukatTalhaBarut
www.talhabarut.com - 040 636 93 310

açıklamada piyasa şartlarına göre çok az maaş aldıkları belirtilen ağır vasıta ehliyetine sahip çalışanların, çalışma saatleri ve iş koşullarının da çok kötü olduğuna dikkat çekildi.
Şoför sıkıntısından kurtulabilmek için başta AB ülkelerinden
olmak üzere yabancı ülkelerden personele ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Almanya’da çalışan ağır vasıta şoförleri ise
çevre kirliliği ve Trafik aksaklığının baş sorumlusu olarak
gösterildiklerini ve bu nedenle toplum içinde imaj sorunu
yaşadıklarını belirtiyor. Salbzurg’taki çöp toplama şirketlerinden Rieger, 10 araçtan birinin sürücü bulunamadığı için
çalışamadığını duyururken, yeni araçlarına şoför bulamamaktan yakınan diğer bir nakliye şirketi sahibi de sadece
Salzburg çevresinde acilen 500 kadar ağır vasıta şoförüne
ihtiyaç olduğunu söyledi.
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Hamburg Manşet
rogramda konuşan Ömer Polat, Dış Ticaret Uzmanı
ve Kamu Yönetimi tahsili aldığını belirtti. 1998
yılında ilk reklam hayatına başlayan ve bir yıl sonra
haftalık bir gazete çıkardığını ifade eden Polat, ''Ağrı
küçük bir şehir ve o dönemde ekonomik açıdan zayıf olmasına rağmen bu gazeteyi ben Almanya'ya gelene kadar yürüttük.
2001 yılında Onur FM radyosunu satın aldık. Çünkü yeni bir
radyoya Radyo Televizyon Üst Kurulu izin vermediği için,
mevcut iki radyodan birisini satın aldık ve Yönetim Kurulu
Başkanlığını yaptım'' dedi.
2006 yılında Almanya'ya geldiğini ve 2007'de Ararat firmasını kurduğunu söyleyen Polat, 2021 yılında da aylık olan
Manşet gazetesinin yayınına başladığını belirtti.
Alev Tan'ın ''Şİmdi siz gazeteci misiniz?'' sorusunu yanıtlayan
Polat, ''Evet gazeteciyim diyebilirim, çünkü benim mesleğim

P

Banu
Dedeman

TUTAP'tan
başarı ödülü
aldı ve
'Kültür ve
Turizm Elçisi'
seçildi

ve ilk yaptığım iş bu. Her ne kadar iş adamı olsam da, aynı
zamanda bir basın mensubuyum'' diye konuştu.
Vatandaşların sorunlarının ilgili mercilere bidirilmesi
Ağrı'da Manşet adında bir gazete çıkardıklarını hatırlatan Polat, Almanya'ya ilk geldiğinde de bir gazete çıkarma niyetinin
olduğunu, ancak yeni gelmesinden dolayı zeminin müsait
olmadığını, daha sonra işyerinin kurulmasıyla birlikte daha
fazla insanı tanıdığını ve çevresinin arttığını, ek iş olarak gazeteyi çıkardıklarını söyledi. Geçmişte içinde bir ukte kaldığını açılayanPolat, bunu zevkle yaptığını, Hamburg'da yaşayan
vatandaşların sorunlarının olması ve bunların ilgili makamlara
bildirilememesinden dolayı da gazetenin çıkarıldığını ifade
etti ve şöyle devam etti: ''Bizim gazetemiz Türkiye'deki Meclis'e, milletvekillerine, dış temsilciliklerine online ve PDF
olarak iletiliyor, buradaki vatandaşların sorunlarını bu şekilde
ilgili mercilere bildiriyoruz''.

TÜRKİYE'NİN tanıtım projelerini sürdüren Türkiye Tanıtma
Platformu (TUTAP), bu alanda
katkıları olan Dedeman Hotel &
Resort Yönetim Kurulu Başkanı
Banu Dedeman'ı ödüllendirdi ve
Kültür ve Turizm Elçisi seçti.
Türkiye turizminin gelişmesine ve
ülke tanıtımında katkıları olanları
ödüllendiren TUTAP, sektördeki
başarılı çalışmalarından dolayı
TUTAP Ödülü'nü Dedeman Hotels
& Resorts International Yönetim
Kurulu Başkanı Banu Dedeman’a
verdi. Verilen ödülün yanı sıra
Banu Dedeman, TUTAP tarafından Türkiye’nin Kültür ve Turizm
Elçisi olarak seçildi.
TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız'dan Banu
Dedeman'a övgü
TUTAP Başarı Ödülü ile Kültür ve Turizm Elçisi Beratını
Dedeman'a takdim eden TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Yıldız, Dedeman'ın öncülüğünde Turizm sektöründe

Manşet gazetesinin
Hamburg'da 5 Bin sayıda
basıldığını ve şimdilik yeterli
olduğunu açıklayan Polat, baskının artırılmasından ziyade, gazetenin
internet sitesinde tıklama sayısının yüksek
Manşet gazetesinde
da olduğunu hatırlatan Tan'a açıklamada
olduğunu, ileride bu sayıyı artırabileceklerini
bazı konuların
bulunan Polat, müşterilerin arasında Arap
belirtti. Genelde gazete ile ilgili insanların
ilgisini çektiğini
esnafların olduğunu ve kendilerine gazetede
tepkisinin nasıl olduğunu soran Tan'ın sosöyleyen Alev Tan,
1
sayfa ayrılmasını istediklerini ve bunu kabul
rusunu cevaplayan Polat, alışılmışlığın
Polat'a gazetenin neettiklerini
söyledi.
dışında bir gazete olduğu için genelden iki dilli olduğunu
Polat:
'Biz
bu
farklılıkları zenginlik olarak
de olumlu tepkilerin geldiğini
sordu. Soruyu cevaplagördük'
dile getirdi.
yan Ömer Polat ''Bizim her
Gazetede farklı diller ve kültürlere ait haberlerin
ne kadar ana dilimiz Türkçe
bulunmasının önemine dikkat çeken Polat, ''Ben Kürtçe
olsa bile, resmi dilimiz Almanca,
konuşuyorum ama, örneğin Zazaca anlamıyorum. Burada
çünkü Almanya'da yaşıyoruz. Çoğumuz
yaşayan yoğun Zazalar var ve biz bunları araştırdık, kendileri
Alman vatandaşı olduğumuz için bu ülkenin diline hem saygı kim olduklarını bize anlattılar. Bu konuda güzel tepkiler
anlamında, hem de 2. ya da 3. neslin çoğu Türkçe az okuyor.
aldık. Britanya'dan bir Zaza derneği bizi aradı, bize çok teşekOnlar da okusun, hem kültürümüzü unutmayalım, hem de
kür etti. Biz bu farklılıkları zenginlik olarak gördük'' dedi.
buradaki resmi dili ikinci plana atmayalım diye iki dilli gaProgramın sonunda Alev Tan, Ömer Polat'a sadece bir cevap
zetemiz olsun dedik'' şeklinde konuştu. Gazetede Arapça'nın
hakkının olduğu sorular sordu.

konaklama alanı olmak üzere yıllardır büyük hizmetler
verildiğini belirtti. Yeni bir yapılanma ile geçmiş dönemlerde
elde ettikleri birikim, donanım ve tecrübeler neticesinde,
kuruluşundan bugüne kadar milli duruşun gösterildiğini
hatırlatan Yıldız, Dedeman isminin markalaşmasında daha
ileri taşındığının görüldüğünü belirtirken, '' Marifetin iltifata
tabi olduğu düşüncesini her daim uygulayan TUTAP, bu

başarıyı da ödüllendirmeyi misyonun
gereği olarak gerçekleştirmenin onurunu yaşamaktadır'' dedi.
Dedeman Bostancı İstanbul Hotel &
Convention Center’da gerçekleşen
törende konuşan Banu Dedeman, TUTAP tarafından kendisine takdim edilen
ödül ile Kültür ve Turizm Elçisi Beratını
almaktan, TUTAP Onur Kurulu'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu
ifade etti. Dedeman, TUTAP Ödülü’ne layık gördükleri ve Onur Kurulu
üyeliğine davetleri için Türkiye Tanıtma
Platformu Başkanı Fikret Yıldız’a ve
TUTAP İstanbul Temsilcisi Nermin
Yurtoğlu’na teşekkür ederken, ''Ülkemizin konaklama alanında yıllardır milli
duruşu ve Dedeman ismi ile yerli ve yabancı misafirlerin
gönlüne taht kuran bir marka değerimizin başında olmanın
sorumluluğu ve heyecanıyla marifetimize iltifat edilmesinin
gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin dünya turizm sektöründe hak ettiği paya sahip olması en büyük
arzumuzdur'' diye konuştu.
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La Mira'daki aşı
kampanyasında Türk
misafirperverliği

Hamburg'da faalitlerini sürdüren, İmren Mutu ve Turgut Duman'ın işlettiği düğün ve eğlence sektöründen
La Mira salonunda 2. aşı kampanyası düzenlendi. La Mira işletme müdürü Turgut Duman birinci kapmanyaya
ilgi olmakla birlikte ikinci aşı kampanyasına daha fazla ilginin olduğunu, telefonların kilitlendiğini söyledi.
Hamburg Manşet
lmanya genelinde pandemi döneminde en çok zararı düğün
salonlarının gördüğünü hatırlatan La Mira işletme müdürü
Turgut Duman, pandemi başlangıcında Hamburg Senatosu,
Sağlık Bakanlığı ve bir çok bakanlıklarla görüştüklerini, bir
an önce nasıl bir çözüm bulabilecekleri konusunda çaba sarfettiklerini
belirtti. Görüşmeler sonunda güzel çözümlerin sunulduğunu ve bunları
değerlendirdiklerini söyleyen Duman, ''Her şeyden önce enfeksiyonsuz
şekilde, en üst güvenlik seviyesinde insanların sağlığını koruma amaçlı
özel izinlerle düğün yapabildik'' dedi.
Salonlarındaki düğünlerde ellerindeki listeleri gördüklerini ve aşılanmanın
çok yavaş ilerlediğini anlatan Duman, ''Kendi salonumuzda Hamburg
Maliye Bakanı'nın bir toplantısı vardı, burada da bu konuyu dile getirdik.
Düğünlerin bir an önce normale dönmesinde aşı oranlarının çok önemli
faktörü olacak. Bununla ilgili ben de Maliye Bakanı, Almanya Federal
Milletvekili Dorothee Martin, SPD Milletvekili Ali Şimşek nezdinde bir
toplantı olmuştu. Bizleri burada ziyaret ettiler, aşı oranının yükselmesi için
çok memnun. Normal şartlada çok küçük yerlerde aşı yapılıyor. Kalabalık
bir çaba gösterebileceğimi söyledim. Çünkü salonlarda aşı imkanı daha
insanları bir yere yığmak haliyle riskli ama, böyle geniş bir yerde, bekleme
büyük, nedeni ise havalandırmalarımız var, yerlerimiz büyük 4-5 istasyon
salonu dahil değişik bölümler var. Tabii biz ücretsiz olarak yemek ve içicek
kurularak aynı anda yüzlerce insan aşı olabiliyor ve burada Sağlık Bakanlığı sunduk. Bunu bir Türk misafirperverliği olarak sunduk ve doktorlar da aşı
bize müthiş bir destek sunuyor. Bütün organizasyonları onlar yapıyor, aynı
olanlar çok şaşırdılar'' şeklinde konuştu.
zamanda Alman Kızıl Haç da destekte bulunuyor. Yani profesyonel bir
Aşılanma oranının yükselişini gördüklerini ve daha ihtiyaç olduğunu
organizasyon ile insanların bir an önce aşılanıp, normal hayata döndürmek,
düşündüğünü ifade eden Duman, bu kapmanyaları 3-4 kez daha
pandemiyi bitirmek için biz de Sağlık Bakanlığı'na bir destek sunalım
yapabileceklerini söyledi.
dedik. İlk önce La Mira olarak biz bu kampanyayı yaptık şimdi yine Sağlık
İnsanların bir an önce aşılarını olmaları ve artık normal hayata
Bakanlığı'yla konuşarak 4-5 düğün salonlarına sunduk ve kabul ettiler. Bu
geri dönülmesine dikkat çeken Turgut Duman, geçmişe
salonlarda yapılacak kampanya randevularını seçtik, aynı organizasyon o
bakıldığında her pandemide insanların normal hayata dönüşünde
salonlarda da yapılacak'' diye konuştu.
aşılandıklarının bilindiğini hatırlatırken konuşmasını şöyle
Birinci aşı kampanyasında yoğunluk yaşandığını ifaden eden Duman, ikinci
sürdürdü: ''Bu da sanıyorum aynısı. Ben kendim de aşı oldum,
kampanyada daha fazla yoğunluk olduğunu belirtirken, ilk randevunun
hastalığı da atlattım. Çevremizde çok insanlar büyük zararlar
Sağlık Bakanlığı'ndan kısa zaman içinde alındığını söyledi. Ayrıca çok
gördü, bu virüsten dolayı ölenler oldu. İlk etapta biz de böyle
kısıtlı zamanda ve kendi bünyelerinde reklam yaptıklarını açıklayan
bir hastalığın olduğunu gördük ama, pek fazla ciddiye almadık.
Duman, ''O kampanya da iyi geçti ama, bu sefer sanıyorum iki katı. Bu
Ama zaman geçtikçe, yakınlarımıza kadar geldiğinde, artık bu
da tabii ki şunu gösteriyor 11.10.21 tarihinden itibaren testler ücretli
işin aşırı derecede ciddi ve tehlikeli olduğunu gördük. Benim
olduğu için onun da biraz etkisi vardır diye düşünüyorum. İkinci aşı
diyeceğim herkes bir an önce aşısını olsun ki hayatımız tekrar
kampanyasında telefonlar kilitlendi diyebilirim, o derece bir yoğunluk var
normale dönsün, eski hayatımızı tekrar elimize alalım''
ve bunu tabii devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı da, bizler
düğün salonları olarak böyle bir imkan sağladığımız için bu konuda çok
Haber: Naciye ASLAN
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Hamburg Ayasofya Camisi'nde
büyük kermes düzenlendi

Hamburg Manşet
HAMBURG kentinde, Wilhelmsburg
semtinde, Ayasofya Camisi tarafından, pandeminin ağır ve yoğun
koşullarından sonra tekrar bir araya
gelip vatandaşların birlik ve beraberliklerini sağlamak, cemaat olarak
bir arada bulunmak amacıyla büyük
katılımın sağlandığı bir kermes düzenlendi.
Ayasofya Camisi yönetimi tarafından düzenlenen kermeste
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karakaya'nın
yaptığı açıklamaya göre, kermese 4- 5 bin kişinin katılımı
olabileceği belirtildi.
Karakaya, "Pandeminin
ağır ve yoğun koşullarından sonra insanların kalabalık
cemaat olarak bir

araya gelmeleri açısından, kermes
büyük bir imkan sağlamış oldu. Kermesin ilk günü olması sebebiyle çok
yoğun bir ilgi oldu. Uzun zamandır
birbirini göremeyen cemaat kermeste
bir araya geldi" diye konuştu.
Etkinliğin kültürlerarası iletişim
açısından da önemli bulunduğu
ifade edilirken, kermes ile insanların
kendi kültürlerini yaşatmasının
ve cemaat olarak bir arada
maddi manevi etkileşim içinde
bulunulmasının önemine
değinildi. Bir çok hayırsever,
kendi evlerinde hazırladıkları
Türkiye’nin leziz yemeklerini, kermese getirerek,
misafirlerin beğenisine sunup,
maddi olarak da
camiye katkıda
bulunmuş oldu.

HAMBURG VEFAT HABERLERİ
HAMBURG'DA vefat eden Ali Osman Turgut'un
cenaze namazı DİTİB Muradiye Camisi'nde kılındı
HAMBURG'DA 9 Ekim Cumartesi günü vefat eden iş insanı
ve DİTİB Muradiye Cami Başkanı Ali Osman Turgut'un cenaze
namazı, 10 Ekim Pazar günü kalabalık katılımın olduğu cemaat ile
birlikte kılındı.
9 EKİM Cumartesi günü kanser hastalığı ile mücadelesine yenik
düşerek hayatını kaybeden, Hamburg'un tanınmış başarılı iş insanı
ve DİTİB Muradiye Cami Başkanı Ali Osman Turgut'un cenaze
namazı başkanlığını yürüttüğü camide kılındı.
Merhum Ali Osman Turgut'un cenazesi, yoğun katılımla kılınan cenaze namazından sonra, memleketi olan Konya'nın Beyşehir ilçesi,
Durak köyünde defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Hamburg'un tanınan iş insanı
İskender Eke hayatını kaybetti
ALMANYA'NIN Hamburg kentinde yaşayan İskender Eke bir süredir
tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi.
HAMBURG'DA turizm ve medya sektörüne başarıyla hizmet vererek kısa
sürede tanınan iş insanı İskender Eke bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Antalya'da kansere yenik düşen Eke genç yaşta hayatını kaybederek tüm
sevenlerini yasa boğdu. Almanya'nın Hamburg kentinde turizm ve medya
sektörünün yanı sıra ticaret ile de ilgilenen, 1964 yılı Erzincan doğumlu Eke,
basın camiası tarafından da tanınmış bir isimdi.Kentte ilk işveren rehberi
çıkaran isimlerden olan İskender Eke, Hamburg Rehberi adıyla işverenlerin
kentteki dili, rehberi olmayı başarmıştı.
Eke'nin cenazesi Antalya'da toprağa verileceği bildirildi.

Vefat eden Ayasofya Camii Hafızı Hasan Kalıncı'ya
görev yaptığı camide cenaze programı düzenlendi

Hamburg Manşet
WİLHELMSBURG'DA Ayasofya Camii
Hafızı Hasan Kalıncı'nın Korona sebebiyle
hayatını kaybetmesinden iki gün sonra görev yaptığı aynı Camii'de öğle namazından sonra başlayıp, ikindiye kadar devam
eden bir program düzenlendi. Katılımın
büyük olduğu programda üzüntüsünü
dile getiren Ayasofya Camii başkanı Ramazan Karakaya taziyeleri kabul etti. Programda bulunanlar arasında
merhumun yakınları, Milli görüş Hamburg Bölge Başkanı
Mehmet Karaoğlu, Milli görüş eski Hamburg Bölge Başkanı
Ramazan Uçar, Sosyal Demokrat Parti'den İl Meclis Üyesi
Michael Weinreich, İlçe Meclis Üyesi Ali Kazancı ve değişik
camilerden Din Görevlileri ve cemaatları katıldı.
Programda konuşan Milli görüş eski Hamburg Bölge Başkanı Ramazan Uçar ölmeden önce nasıl yaşanması gerektiği, ölüm ve cenazeye nasıl davranılması konularında
bilgi verirken, ''Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ölüm
anında yakınları isyan etmemeli, tepkileri müslümanca
olmalıdır'' dedi. Program çerçevesinde Merkez Cami İmamı Ercan Yüksekkaya, Yeni Beyazıt Cami İmamı Ensar
Sinani, Yeni Beyazıt Cami İmamı Osman Çelik, Bergedorf
Kocatepe Cami İmamı Hasan Çağlayan, Billstedt Sultan
Ahmet Cami İmamı Ünal Kısım, Wilhelmsburg Muradiye Cami İmamı Yunus Ural ve Norderstedt Eyüp Sultan
Cami İmamı Mustafa Bayram Hoca'ların katkılarıyla

Kur’an tilavetinde bulunuldu.
İkindiyi müteakip kılınan cenaze namazında cenaze başında Milli görüş Hamburg Bölge Başkanı Mehmet Karaoğlu
kalabalık cemaata konuşurken, Abdulkadir Namlı da dua
etti, Ayasofya Cami İmamı Hakkı Barutcu helallik istedi,
İrşad Başkanı Enes Nas cenaze namazını kıldırdı.
Hasan Kalıncı'nın naaşı, memleketi Zonguldak Devrek
ilçesinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.
Hasan Kalıncı Ağustos ayında Türkiye'ye gitmiş, orada kalp
krizi geçirdiği tespit edilmişti. Bypass ameliyatıyla birlite
Türkiye'de tedavisi sürmüştü. Tedavi sürecinde görevinde
bulunmak amacıyla Hasan Kalıncı Almanya'ya gelmiş, bu
arada Ruhr, Dortmund bölgesine gittiğinde Koronaya yakalanmıştı. Hamburg'a geldiğinde ise test sonucu pozitif çıkan
Kalıncı ilk başta evde kalmış ancak durumu kötüye gidince
hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden de 22 Ekim günü, saat
23:15 civarında vefat haberi gelmişti.
Manşet Gazetesi olarak merhuma rahmet, yakınlarına
sabırlar dileriz.

Hamburg'da Türk vatandaşa ait iş yerinde çıkan yangında 3 iş yeri küle döndü
ALMANYA'NIN Hamburg Rothenburgsort semtindeki
Billstr. Caddesi’nde biri Türk vatandaşı Bektaş Ayoğlu’na
ait olmak üzere 3 iş yerinde yangın çıktı. Yangın
söndürme çalışmaları gece boyu devam ederken,
soğutma çalışmaları ertesi gün de sürdü. Yangında
150'den fazla itfaiyecilerin söndürme çalışmalarına
katılmasıyla uzun süre devam eden yangın söndürüldü.
Bir itfaiye sözcüsünün verdiği bilgide eski çamaşır
makineleri, buzdolapları ve mobilyalar gibi atıkların
bulunduğu bir sanayi alanının muhtemelen alev aldığı,

daha sonra yangının depoya sıçradığı belirtildi. Yoğun
duman bulutlarının dağılması ve yangından çıkan
gazlar nedeniyle İtfaiye, Rothenburgsort, Billstedt, şehir
merkezi, Altona ve Wedel sınırına kadar, pencereleri,
kapıları kapalı tutmaları, klima ve havalandırma
sistemlerini kapatmaları için semt sakinlerine çağrıda
bulundu.
Yangının çıktığı caddede işyeri olan Mehmet Karabacak,
“Yangın benim ofisin arka tarafında çıktı. Yangın
sırasında ofisteydim. Ayakkabılarımı bile giyemeden

beni dışarı çıkardılar. Bu caddedeki işyerlerinin çoğu
eski bina ve bakımlı değil. Elektrik sistemleri çok
bozuk. Kontrol ve denetim yok. Herkes kabloyu kendisi
çekiyor” dedi. Yangın çıkan bölgede iş yeri olan Musa
Karabacak ise, gece yarısı 24.00 civarında telefon
geldiğini belirterek, “Hemen olay yerine geldim. Arabamı
dışarı çıkardım. En çok zararı Bektaş adlı arkadaşımız
gördü. Yangın bizim işyerimize sıçramadan söndürüldü.
İşyerimde hiçbir sıkıntı yok. Sadece tedbir amaçlı camı
kırıp içeri girmişler” diye konuştu.
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Neues Ticketsystem
"HVV Any" berechnet
günstigsten Fahrpreis

SARI SAYFALAR Eleman Arayanlar...
Ararat GmbH

Büroda çalışacak Almanca ve Türkçe
bilen eleman aranıyor
Adres: Stenzelring 6 21107 Hamburg
0176 307 03 950

Ararat GmbH

Şoför aranıyor
Adres: Stenzelring 6 21107 Hamburg
0176 307 03 950

Altona City Markt
Satıcı/ verkäuferin aranıyor
Große Bergstraße 237,
22767 Hamburg
040/3806276 - 0176 93442177

Dilsiz
Elektromontage
Elektrikci araniyor
Kellerbleek 5 22529 Hamburg 0176/22846761

Hazari mantı
Mutfakta çalışan eleman
Temizlik bulaşık vs.
Straßburger Str. 40, 22049 Hamburg
0176 56508570

Facho Bau Hamburg

Sıvacı Ustası aranıyor
Gustav-Kunst-Straße 2-16,
20539 Hamburg
0173 6416987

Tuna Haustechnik
Büroda çalışacak eleman aranıyor
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
0 40 63643611

Tuna Haustechnik Hamburg

İnşaat da çalışacak işçi aranıyor
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
040 63643611

Wie das System von allein das richtige ÖPNV-Ticket auswählen soll.
Start ab Frühjahr 2022 im Großraum
Hamburg – Einbindung in HVV
Switch App.
Der Hamburger Verkehrsverbund
(HVV) nennt es eine „Ticketing-Revolution“: Ab Frühjahr 2022 will
der HVV mit einem neuen digitalen
System seinen Kund*innen automatisch den für sie günstigsten Fahrpreis
berechnen. Das Versprechen von
HVV Any: Nach dem Motto „Erst
fahren, dann zahlen“ sollen öffentliche Verkehrsmittel in Hamburg genutzt
werden können – Ganz ohne sich zu
fragen, welches Ticket das Richtige
ist. Das Einchecken bei HVV Any
erfolge dabei über die Smartphone-App HVV Switch, die Erfassung
aller Umstiege und das Auschecken
automatisch. Am Ende des Tages
werde dann aus der Kombination
aller Fahrten die jeweils günstigste
Fahrkarte errechnet. Die Notwendigkeit, Ticketarten und Tarifzonen zu
kennen, soll somit der Vergangenheit
angehören.
Vorgestellt wurde das System in der
vergangenen Woche im Rahmen des
ITS Weltkongresses für intelligente Mobilitätssysteme in Hamburg.
„HVV Any ist ein absoluter Meilenstein für den ÖPNV in Hamburg – und
vor allem aus Kundensicht eine sehr
große Verbesserung. Einfacher, besser
und im wahrsten Sinne des Wortes
günstiger geht es nicht. Das macht
richtig Lust auf die Mobilitätswende“,
sagte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks bei einer Testfahrt mit HVV
Any, an der auch die HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt und
der Hochbahn-Vorstandsvorsitzende
Henrik Falk teilnahmen. Korbutt erklärte: „Wir schaffen damit eine geniale
digitale Lösung für das komplexe
Tarifsystem des HVV.“ Gerade für
Menschen, die nicht täglich mit Bus
und Bahn unterwegs sind, sei HVV
Any eine große Erleichterung.

Hamburg Başkonsolosu
Yonca Sunel için veda
programı düzenlendi
HAMBURG'DA ilk kadın
Başkonsolos olarak 15 Aralık 2017
tarihinde göreve başlayan Yonca
Sunel'in 17 Aralık 2021'de görevinin
sona ermesi sebebiyle bir veda
programı düzenlendi. Sivil Kuruluş
Temsilcilerinden İlhan Yılmaz, Ruhi
Özer ve Mehmet Emin Süzen'in
ortaklaşa organizesiyle Radisson Blu
Hotel'de gerçekleşen programda
konuşan Başkonsolos Yonca Sunel,
''Hamburg'a gelirken, buradan
giderken nasıl vicdanen rahat olur
da giderim diye düşünmüştüm.
Bunlardan birincisi vatandaşımıza
hizmet kalitesini artırabilmekti, bunu
kısmen başardım'' dedi. Diğerinin
ise STK'ların bir araya getirilmesi
ve Türk Toplumunun burada güçlü,
sözü dinlenir olması bakımından
ortak çalışmaların yapılabilmesini
belirten Sunel, ''Hamburg'a ilk
geldiğimden beri kendimi evimde
gibi hissetim. Burayı güzel kılan
sizlerdiniz. Kendimi her zaman
sizlerden biri olarak davrandım.
Bir bakıma kendimi Hamburglu bir
Türk olarak hissettim, bu sizlerin
sayenizde oldu'' diye konuştu.
Farklılık olsa da hoşgörülü olmayı,
empati kurmayı ve dinlemeyi tavsiye
eden Başkonsolos, ''Baktığımızda
ne kadar farklı olursak olalım biz
bir eliz. Her parmağımız farklı ama
sonuçta bir yumruk olabiliriz. Bu
şansı lütfen kaçırmayın'' dedi.
Veda programını organize eden
dernek başkanlarından İlhan
Yılmaz, Ruhi Özer ve Mehmet Emin
Süzen de Başkonsolos'un yaptığı
çalışmalarından dolayı konuşma
yaptılar, kendisine teşekkür ettiler.
Ayrıca katılımcılardan Başkonsolos'a
plaket ve hediyeler verildi.

İki ülke
ve dahası!

!

Naciye ASLAN
naciye@hamburgmanset.com

H

em Türkiye hem
Almanya, ikiside bizim
vatanımız
İki yıl aradan sonra
Türkiye'ye tatile gittiğimde bazı
izlenimlerim oldu. Side'de tatil
yaparken koronanın getirdiği
etkiler insanlar üzerinde hala
sürüyordu. Turizm sektöründe
çalışanlar çok sıkıntılı dönem
geçirdiklerini, kimisi arabasını
sattığını, kimisi de ayın sonunu
getirebilmek için ailelerden
alınan destek gibi geçici
alternatifle zorlu zamanı
geçirdiklerini söylediler.
Memlekette de eş, dost, akraba
ziyaretleri derken, öte yandan
da gözlemlerim oldu. Bizde
de korona hep konuşulan
konuydu. Hatta vardığımda
ve tüm izin buyunca karşılıklı
koruma sebebiyle annem-babam
ile birlikte sarılmadık. Bazı
kişiler vardı ki içimden sımsıkı
sarılayım istiyordum, ama
herkes tedbir amaçlı daha çok
uzaktan selamlaşıyordu.
Türkiye'ye gidince haliyle
büyüdüğün yerleri hatırlıyorsun,
çocukluk ve gençlik zamanındaki
hatıralar göz önüne geliyor.
Ah be Türkiye'm. Havası, suyu
özleniyor işte, biz de uzakta
olunca özlemimizi bir ay içinde
gidermeye çalışıyoruz.

İki farklı sistem

Uzun zamandır Almanya'da
yaşadığımdan, iki ülkem var
derim hep. Türkiye ve Almanya.
İki ülke, iki farklı sistem.
Ömrümün çoğunu Almanya'da
geçirdiğimden buranın sistemine
alıştım. Türkiye'ye gittiğimde
sistem bana çok yabancı geliyor.
En önemli faktör, iki ülkenin
kurallara uyma algılaması. Bizler
alışmışız kurallara uymaya,
örneğin trafik ışığında ister
araba kullanalım, isterse yaya
olalım, kırmızı olunca dururuz.
Kırmızı ışıklarda tabii ki orada da
durdum ve beklemeyen, geçen
insanları gördükçe, ben salak,
onlar akıllı mı, yoksa tam tersi mi
diye düşündüm. Bu yıllardan beri
değişmeyen bir durumdu. Bu kez
gittiğimde ilerleme olmuştur diye
düşünmüş olsam da, yanıldığımı
farkettim. Trafikte genelde
kurallara uyulmadığından, araba
kullanmaya da çekiniyorum
açıkçası. Düğünlerde güya
silah atmak kanunen yasak,
ama uygulamada her düğünde
silah atılıyor. Sorumsuzca bir
davranışa kimse çıkıp da, ya bu
kanunen yasak, niye yapıyorsun
demiyor, ilginç bir durum.
Bir devlet bankasına
gidiyorsunuz, numara alıp
beklemeye başlıyorsunuz.
Müşteri ilişkileri memuru da her
gittiğimde elinde cep telefonu,

yazışmalar, bu esnada yüz
ifadelerinde değişiklikler sürüp
gidiyor. Ben Almanya'da hiç
bir bankada müşteriyi bekletip,
karşımda cep telefonu elinde
olup yazıştığını, gülümsemelerin
takla attığı bir durum
yaşamadım.

Kültürel ve ahlaki
erozyon mu yaşanıyor?

Öte yandan bir kafeye gidip
bir şeyler içmek istiyorsun,
erkeklerin her yerde kadınlara
bakmaları çok rahatsızlık verici.
Ben bildi bileli bu böyleydi ve hiç
bir değişiklik yok. Almanya'da bu
tür vakaları hiç yaşamıyorum.
Kafede otururken etraftan
gelen sohbetlere istemeden
kulak misafiri olunuyor, aman
Allahım ne terbiye, ne de ahlak
kalmış diye düşünüyor insan.
Bir kuruma gidiyorsun, görevli
beni tanımaz etmez, ama sen
diye hitap eder. Otobüste ihtiyacı
olanlara yer vermeyen gençler,
yürürken çarpıp geçenler vesaire
gibi durumlardan dolayı kültürel
ve ahlaki erozyon yaşanıyor
sanki. Nezaket de kültürün
unsurlarından biridir diye
düşünüyorum.

İki ülke arasında kalan,
iki kültürlü insanlar

Türkiye'ye vardığımızda
Alamancılar gelmiş, bunlarda
para çoktur diye algılanıyor.
Kimse bilmez burada zor
şartlarda nasıl çalışıldığını.
Hatta turizm sekröründe
çalışmış olan bir tanıdık, yurt
dışından gelenlerin yolunacak
kaz olarak görüldüğünü ve
bunun üzücü olduğunu söyledi.
Üzücü olmaktan daha öte bir
durum. Memleketini özlüyorsun,
anavatana gidiyorsun seni
yolunacak kaz gibi görüyorlar.
Bu durumları hemen hemen
hepimiz yaşamışızdır. Alışverişe
gidip, bir şeyler aldığımızda,
daha sonra bizden alınan
fiyatın çok yüksek olduğunu
öğreniyoruz. Hem kazancımızın
bir bölümünü memlekette
harcıyoruz, hem de böyle bir
muamele ile karşılaşıyoruz!
Türkiye'de Alamancı, Almanya'da
yabancı muamelesi gören bizler,
her iki ülke arasında kalmış, aynı
zamanda her iki kültüre sahip
insanlarız. Türkiye her zaman
bizim anavatanımız ve öyle
kalacak, ta ki yeni nesiller elini
ayağını kesene kadar. Almanya
bizim ikinci vatanımız ve burada
yaşadığımız sürece de böyle
kalacak. Umudumuz bir gün
Avrupa'da yaşayan Türkiyelilerin
anavatanda ve yaşadıkları
ülkede dışlanmaması ve kabul
görmesidir. Umutlar, onları
yaşamak için vardır.

Dolar-Euro neden yükseliyor?
YURT içi piyasalar haftalardır Moody's ekseni etrafında
TL'nin ABD Doları'na karşı
sert şekilde değer kaybetmesini konuşuyor. Geçtiğimiz
haftalarda 2.9740 seviyelerinde
fiyatlanan USDTRY, 5 iş günü
sonrasında en yüksek 3.0650
seviyesine kadar yükseldi. Bu
çapta kademeli bir yükselişin elbette
bir kaç farklı sebebi olacaktır. TL'nin
değer kaybetmesindeki öncü sebep, üç
büyük kredi derecelendirme kuruluşundan ikisinin kredi notumuzu "yatırım
yapılamaz" seviyeye indirilmesidir.
Aslında geçen haftadan bu yana
dünyada sadece TL değer kaybetmiyor.
Gelişmekte olan para birimlerinin
hemen hemen hepsi ABD Doları'na
karşı gücünü yitiriyor. Dünyada son
zamanlarda adeta paranın el değiştirme
durumunu görüyoruz. ABD 10-Yıllık
tahvil faizi 30.09.2016'da %1.569
olarak fiyatlanırken, bugün gelinen
süreçte %1.671 seviyesine kadar

yükseldiğini görmekteyiz. Bu, basit bir
matematik ile %6.1 oranında harekettir.
FED üyeleri, FED'in faiz arttırmakta
gecikmemesi gerektiğini vurguladı. Bu
açıklamalardan sonra, geçen haftadan
bu yana değer kazanan ABD 10-Yıllık
tahvil faizleri daha da yükseldi ve dolar
endeksi pozitif görünümünü sertleştirdi.
Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım,
Türkiye'nin orta vadeli programını
açıkladı. Program oldukça kapsamlı
olmasına rağmen, finansal piyasaların
dikkatini büyüme tahminlerindeki negatif revize çekmiş olabilir. Buna göre
2016 yılı büyüme tahmini %4.5'dan
%3.2'ye, 2017 tahmini %5.0'dan %4.4'e
revize edildi.

Haber

14
DÜNYA GÖÇÜ - 60 YIL
"GASTARBEITER" ve ŞİDDET
DÜNYA var olduğundan bu günümüze kadar
insanlar göç halinde! Adem Aleyhisselam ve
Havva anamızdan bugüne dek insanlar bu dünyada
hep bir noktadan bir noktaya hareket içinde
olmuş. Arada kah anlaşarak kah anlaşmazlıklarla
dolu tarihi hikayelerden dolayı insanların yolları
ayrılmış ve kabileler oluşmuş, sonra sonra da
milletlere ve ülkelere hatta kıtalara dağılmışlar.
Nesiller ilerledikçe ve zaman geçtikçe bazen
ortak soy ağaçlarından habersiz milletler ve etnik
gruplar gelişmiş. Diye diye günümüzün göç hali
tabiki o ilkel günlerden farklı diyesim var – ama
farklı mı acaba?
Gençliğimde dünya tarihini anlatan ve adını dahi
unuttuğum bir kitapda göç olayını araştırırken
matematiksel bir formül okuyunca bir hayli
şaşmıştım o gençlik günlerimde. Hiç unutmam,
kitapta diyordu ki, bir insan bir ülkeden diğer bir
ülkeye göç ederse, orda yaşamaya devam edip
o insandan olma 4 ile 6 nesil sonrası o ilk gelen
atasının hangi ülkeden geldiğini bilmeyecek hale
gelmiştir. Hemen kendi soy ağacımı aklımdan
geçirdim ve hakikkaten hem anne tarafım hem
baba tarafımda 4 nesil bildim, ötesi nerelerde
yaşayıp hangi ülkeden geldikleri hakkında bir ip
ucu yoktu – bilemiyordum! Özellikle soy ağacı
araştırması yapmamış ve sizin benim gibi 'sıradan'
insanların hepsinde nerdeyse bu durum böyleymiş
sözde. Sizde bir duraklayıp bu durum sizin soy
ağacınızda bu durum nasıl olduğunu düşünmek ve
hatırlamak istermisiniz acaba?
Büyüklerinize sorup bu konu hakkında araştırıcı
sohbet etme fırsatınız varsa değerlendirin derim
bence. Öyle bir imkanınız yoksa zamanımızın
modasına uyup tükürük örneği vesilesi ile 'soy
ağacı gen analizi' yaptırabilirsiniz. 59.90 Euro’dan
başlayan fiyatlarla ve internetten bulabilceğiniz
enstitülerde genetik soyağacınızı elde edebilirsiniz.
Buna belki bizden olma sonraki nesiller ihtiyac
duyabilirler, zira Almanyadaki Türklerin artık
4.üncü nesiline erişmiş haldeyiz, hatta 5.inci nesil
yolda.
30. Ekim 1961 itibari ile Alman Hükümetin
Türkiyede aralarında olmak üzere toplam 13 ülke
ile 'İş göçü anlaşması' imzalamasının akabinde
Almanyaya gelmeye basladı bizimkilerde.

Istatistikler cok daha az sayı olarak veri tabanı
gösterse de tahminlere göre gerçekten mevcut
2-3 Milyon Türk yaşıyormuş günümüzde artık
Almanyada.
Ve Almanya Ekim 2021 sürecinde bir çok
yerde bunun kutlamalarını yaşıyor. İster devlet
politikacıları ister göç konusu ile bağlantısı olan
Kurum ve Kuruluş, Türk Sivil Kurum Örgütleri,
vakıflar dernekler ve ah kimler kimler bizlere
"İyiki geldiniz Almanya'ya" diyor ve jübilemizi
tebrik ediyor.
Elinde tek bavulla, dişini tırnağına takmış ve
gurbet ellerin yoluna düşmüş nice insanımızın
tarihi hikayeleri, nice çocuk yaşlı demeden
insanımızın ve nice ailelerin kaderi olumlu
olumsuz etkilenmiş burdaki hayatlarından. Hiç
unutmam, annemin bir sözü vardı "Almanya
bize çok şey verdi, fakat çok şeyimizi de aldı
götürdü" derdi hep. Sanırım hepimizin bu konuda
anlatacak sonu gelmez hikayelerimiz vardır.
Fakat şu bir gerçek ki, gurbet kavramı yok artık,
yok olmalı! Çünkü bizler artık bu toplumun
insanlarıyız. İşimize gelse de gelmese de bu gerçek
ile yüzleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile.
Sevgilerimle
Manşet Abla
Hamburg-Altona`dan H. Y. özetle şunu yazıyor:
"Sayın Manşet abla, neyi nasıl yazacağımı
bilmiyorum ama sadece şunu biliyorum:
Acilen yardıma ihtiyacım var! Almanyada doğma
büyümeyim ama ne okuyabildim ne meslek
sahibiyim. Annem ben 6 yaşındayken öldü, babam
çok çabuk şekilde tekrar Türkiyeden birini getirmiş
ve evlenmişti. 3 kardeşimle beni üvey annem
büyüttü. Sağ olsun yinede o kadın baktı pakladı
büyüttü ama sevgi nedir bilmedik kardeşlerimle.
Yaramazlık yaptığımızda bizi babama şikayet
ediyordu ve babamda bizi döverek çözüyordu
problemleri. 17 yaşında ilk önüme gelenle kaçarak
evlenmem pek de şaşırtıcı değil bu şartlar altında,
değil mi? Iki çocuğum oldu ama şiddet hayatımda
hep vardı, hep devam etti ve çoğaldı. 25 yaşında
zor bela boşandım. Alman hükümeti kiramı
ödesede, bize baksada yetiremedim bir türlü ve
çaresiz kaldım. Daha güzel yarınlar için ikinciye

Hazırlayan: Hatice Altunova Duygu ve düşünce

Hayatın zorlukları yanısıra yaşadığımız
her an düşünce ve duygularımızda
bize sorunlarla başetmemizde kolaylık
yada zorluk yaratabilir. Duygu ve
düşüncelerimizi iyi yönetebilirsek
hayatımız daha güzel ve kolay olabilir.
Hissettiğimiz ve düşündüğümüz
herşey bize yön verir. Düzgün ve
etik yönetilmiş duygu ve düşünce,
otokontrolü elimizde tutmamızı, saygın
ve sevilen bireyler olmamızı sağlar.
Çok zor durumlarda olduğumuzda,
kişisel tecrübelerimizi yaşayıp
Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir
kendimizi yanlız hissedebilir ve tüm
dünyanın bize karşı olduğu hissine

Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir

MANŞET ABLA

mansetabla@manset.de

evlendim. Bugün 35 yaşındayım ve 4 çocuğum
var. Intiharın eşiğindeyim çünkü ikinci kocamda
beni ve çocukları cok fena dövüyor olur olmaz
nedenlerle, çünkü alkol bağımlısı ve çalışmıyor.
Bana lütfen bir yol gösterin?
Sevgili hanımefendi,
eyvah eyvah, katmer katmer ve problem üstüne
problem biriktirmişsin sen hayatın boyunca be
güzel insan. Hangi birine ne diyeyim ki? Arap
saçı misali çözülmesi lazım bunların ama herseyin
temeli, başı da sonu da SENSİN! Hiç bir şey için
geç kalınmış değildir, yeter ki sen iste! İntihar
falan sakın haa, çocuklarını düşün. İntihar edenler
belki o anlık 'kurtuluş' sanıyorlar (İntiharın dini
hükmünden ve intihar edenin ahiretteki durmundan
hiç bahsetmiyorum bile burda konuyu dağıtmamak
için) ama geri kalanlara ne kadar ağır psikolojik
travmalar, ne ağır yükler ve zararlar bıraktıklarını
bilseler hiç biri intihar etmez bence, çok eminim!
Çocuklarını seviyorsan yaşamalısın. Senin hayat
ile olan hesabını çocuklarına ödetemezsin. Senin
intiharının onlara bırakacağı psikolojik zararların
altından kalkamaz çocukların! Daha çocuk yaşta
hayatları heder olur, aynı seninki gibi nerdeyse.
Bunun böyle olmasını istiyormusun?
Peki, Nasıl mi çözeceksin sorunlarını?
Acilen profesyonel psikolojik yardım alarak!
Hayatındaki sorunlar o kadar kat kat üst üste
gelmişki, böyle iki satır ile yol göstermekle olmaz.
35 senede yaşadıkların zaman aldığı gibi 35
satıra sığdıramayız çözüm formüllerini. 3-5 kez
psikoloğa gitmekle de olmaz bu iş. Senin hayatını
toparlamak bir süre vaktinini alır tabiki, üstelik
bunu bile başarmayı istemelisin! Artık kendin için
varabiliriz. Bu duygu hali pisikolojik,
hakikatı yansıtmayan tamamen
hissiyatımızda oluşan bir durum.
Duygu dünyamızda karşımıza çıkan
ufak sorunları dahi büyütüp altında
ezilebiliriz. Hayatın bize sunduğu
herşey doğum ve ölüm arasında yaşam
boyu karşılaştığımız büyütülmeyecek
olaylardır. Doğduğumuzda yanlız ve
öldüğümüzdede yanlızız. Kefenin cebi
yok deri ya... Öyle işte... Büyütmeye
değmez.
Hayatımıza okadar yük, yüklüyoruz
ki, omuzlarımız taşıyamaz, çökmüş
bir hale geliyoruz. Bu dünyada bir
Sudoku ve hep ben demekten
yolcuyuz,
vazgeçmemiz gerek. Benim

uğraşmalısın, güzellikler için kendin çabalamalısın.
Hersey senin kafanda gönlünde saklı. "Ben
delimiyim/eşşekmiyim psikoloğa gideyim?"
Toplum olarak psikologlara klasik bakışımız bu
maalesef. Oysa bir düşünüp şunu sorsak kendimize
keşke: İnsanlar midesi veya orası burası ağrıyınca
derhal uzman doktorlara giderler, dişi ağırınca
diş doktoruna giderler vs., fakat insanın RUHU
ağrı sancı içinde kıvranırsa, hasta olsa bile hiç
bir yere gitmezler ve hatta "ammmannnn kimse
duymasın!" diyerek GİZLERLER.
Psikologlara Türkiye ve Almanyada farklı
bakış! Artık Türk toplumundaki psikolojik
tedavilere ve psikologlara bakış açışı eskisi gibi
değil. Bunu Türkiye için rahatlıkla diyebiliyoruz,
çünkü Türkiye'de psikologlara, hayat koçlarına
vs. git gide rağbet çoğalıyor. Yılların zahmetlerini
içeren kitaplar, seminerler, topyekün bunlar
toplumca çok güzel gelişmeler. Üstelik TV`de
'Kırmızı Oda' dizisi bile boşuna çekilmedi ve
bu aktüel zaman akımının taçlandırılmasıdır
bence. Türkiye'deki ve Almanya'daki Türk
toplumları farklı maalesef. Almanyadaki Türklerin
psikolojik sorunlarda profesyonel destek alma
açıklığı maalesef daha adı geçen yukardaki
klasik düzeylerde. En fazla erken emekli olmak
prosedüründe gerekli olduğunu düşündükleri için
gereksinim olarak görürler psikologa gitmeyi. Hatta
orda bile bazıları deli rolü oynamaya kalkarlar
bir an önce emekli olmak için. Bir düşünebilen
insan olarak elini vicdanına koyup (kendinizle
yüzleştiğiniz iç aynanıza) "evet, benim
(psikolojik) sorunlarım var, çıkmazlardayım
ve bunlar icin profesyonel destek almam
gerek/almak istiyorum" diyebilmek aslında
bir erdemliktir. Zira psikatristlerin atasözü derki
"Hiç bir zaman bize gerçek deliler/hastalar
gelmez, gerçek delilerin/ hastaların deli/
hasta ettikleri gelir". Bunun için çekinmeden
ve acilen kendine bir psikolog/ bir psikyatrist
aramanı tavsiye ederim, çünkü sorunların çözümü
sadece ve sadece orda gizli! Hoş, korona pandemi
halinde ACİLEN psikolog bulmak da bir hayli
zor. Normal zamanlarda bile zor olan bir durum,
pandemi şartlarında daha bir zor görünmekte.
Oysa ister Almanya, ister Türkiye, psikologlarda
artık pandemi şartlarına uyarak internet üzerinden
görüntülü tedavi yöntemlerini uygulamaktadırlar.
Peki, psikolog nerden bulacağız diyorsanız?
Psikolog bulmak sizin göreviniz! Bununla ilgili
bilmeniz gerekenler bunlar: Almanyada psikolojik
tedavi ücretlerini sağlık sigortanız üstlenir,
çünkü herhangi doktora gittiğiniz gibi bir sağlık

duygularım, benim düşüncelerim,
benim malım, benim mülküm ben ben
ben...
Bu düşünce ve davranış değiştirmez,
devamlı kendisini herşeyden önemli ve
üstün gören insanlar şunu unutmamalı,
bu kainatta bir salise dahi varoluşu
olmayan varlıklarız, okadar bencil
olmamalıyız. Diğer insanlarda
önemseyen, saygı ve sevgi ile davranan
insan, insan ünvanına laiktir.
İnsan olmak yanlızca biyolojik bir
şekil değildir. İnsan olabilmek için
bazen bir ömür bile yetmeyebiliyor.
Yaşayan her türün, hava, su, taş,
çiçek, böcek v.s. herşeye saygı ve
sevgi ile yaklaşmalıyız, çünkü biz

dünyaya geldiğimiz andan itibaren kainatın sunduğu
herşeyden faydalanıyoruz. Yüce ALLAH ın bize
sunduklarının karşısında biz ise küstah bir tavırla,
bir katkımız olmadan, ancak daha fazlasını hakkımız
olduğunu iddia edip istiyoruz.
Düşüncelerimiz, duygularımız bizi iyileştirebilir ve
hastada edebilir. İyi düşünüp iyi hissedin, sağlıklı
kalın.
Bir çizimle noktaları birleştir

Bir çizimde noktaları birleştir
1.

Sudoku

2.

Hamburg'da katı korona kuralları
PANDEMİ başlangıcından bu
yana değişen korona koşullarından
etkilenen sektörler, insanlar,
kısıtlamaların zaman zaman artırılıp
bazen gevşemesiyle beraber, salgının
etkilerini yoğun hissiyatla yaşadı.
Hamburg'da da bununla beraber
yeniden kent genelibe yeni korona
kuralları getirildi.
Hamburg'da yeni yürürlüğe giren

korona kurallar şu şekilde :
1- Alışveriş merkezlerine, güzellik
salonlarına (berber, kozmetik
salonları) girişte 2G kuralı
uygulanacak.
2- Noelin yaklaşmasıyla birlikte noel
ve kış eşyaları satan yerler kural
gerekmeksizin herkese açık olacak.
3- 12 ile 17 yaş arası gençler 2G
kuralından muaf tutulacak.

hizmetidir Psikoloğa gitmek Almanyada. Sağlık
Sigortanıza gidip veya telefon ederek oturduğunuz
çevrede ulaşılır psikologların (Türkçe konuşan)
mevcut listesini isteyebilirsiniz. Yada herhangi
başka doktorlara nasıl gidiyorsak, eş dost çevreden
soruşturarak tavsiye üzere buluyoruz.
Psikolog konusunda Türkiye ve Almanya
farklarından size niçin bahsettim acaba?
Almanyada, hele ki Pandemi şartları altında
Psikolog bulmak, hele birde Almanca
yetersizliğiniz varsa Türkçe konuşan Psikolog da
terapi yeri arıyorsanız, çok şanslı olmanız gerek
diyebilirim – çünkü ÇOK ZOR, maalesef! Bu
nedenle biraz milletçe sahip olduğumuz kıvrak
zekanızı çalıştırıp Türkiye'de de kendinize bir
psikolog bulabilirsiniz. Birinci fark: Türkiyedeki
psikologları cebinizden ödeyeceksiniz! Bu esnada
döviz kur farklarından faydalanabilirsiniz, sözüm
o ki belki Türkiye'dekilere ağır gelen meblalar
bizleri sarsmaz. Yanlız uyarmam gereken bir hazin
konu var: Bu alanda bile "Almancı muamelesine"
uğramayalım lütfen. Aldığım duyumlara göre
örneğin İstanbul'daki bazı psikologlar 50
EURO(!) seans başı talep ediyormuş, özellikle
"Almancılardan". (Onlar sanırım Leylekleri
havada görmüş. 20-30 Euro gayet uygun
ve nerdeyse 200-300 TL saat ücreti ettiğini
unutmayın lütfen ve Türkiye'de kim alıyormuş
bu saat ücretini acaba. Benim bildiğim inşaat
amelesi 100 TL ye 8 saat çalışıyor İstanbul gibi
yerde). Tamam, Almanyadaki Sağlık Sigortanızdan
Alman Psikologlar 100 EURO seans başı aldığı
doğru, fakat siz kendinize yinede Türkiye'de 'yerli
fiyatlarla' seans ücretini talep eden psikologlar
bulmanızı tavsiye ederim. Ücret konusunda
anlaşacağınız psikologlara, PayPal üzerinden veya
havale yolu ile ödeme yapabilirsiniz. Hadi internet
başına, 'Türkiye kazan siz kepçe' diyerek arayıp
bulabilirsiniz size uyan bir psikolog...Kolay gelsin.
Al çocuklarını, 'Frauenhaus' denilen kadınlar
sığınma evlerine git, veya polis çağır ve kocanı
kapıya koydur ve onu alkolden kurtulma
kliniklerine yollasınlar veya Jugendamt, polis,
kadın haklarını destekleyen sayısız kurum ve
kuruluşlarına baş vur, onlar sana acilen yardım
etsin de diyebilirdim, ama demedim! Niçin?
'Çünkü senin olayın kendini gerçekleştiren
kehanet' gibidir. Sen kafanı değiştirmedikçe hep
aynı şeyleri yaşayacaksın bu dünyada. Sana anlık
çözüm değil, daim çözüm lazım, o da sende gizli
güzel insan. Ayağa kalk ve çözümlerini artık
kendi eline al!

4- Gıda malzemeleri, temizlik
malzemeleri satan yerler ve
eczaneler 2G kapsamı dışında
tutulacak.
5- Yeme içme yerlerinde bölümler
2G ve 3G olarak ayrılacak.
Ayrıca sahte aşı ve test belgesi
satanlar, alanlar hakkında savcılık
tarafından cezai işlem ve para cezası
uygulanacak.
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Avni Yıldırım Alman rakibini yendi
UNIVERSUM Boks Kulübü
tarafından düzenlenen galada
ringe çıkan Avni Yıldırım,
Alman rakibi Dominik Ameri’yi
puanla yendi. Yıldırım maça
hızlı başlayarak rakibine sağlı
sollu vuruşlarla adete ringi dar
etti. Yıldırım özellikle dördüncü
rauntta rakibini nakavtla burun
buruna getirdi, Alman boksörü
son anda gong kurtardı.
Özellikle sağ yumruklarla sert
vuruşlar yapan Mr. Robot lakaplı Avni,
lakabına yakışır bir şekilde dövüştü.
Kariyerinde 27. maçını kazandığı için
çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım,
''Bana destek veren başta Universum
Kulübü başkanı İsmail Özen-Otto ve
Ahmet Öner’e, salona gelen Türk basını
ve seyircilerine teşekkür ediyorum''dedi.
Galayı organize eden Universum Kulübü

başkanı İsmail Özen-Otto birbirinden
heyecanlı ve çekişmeli geçen maçları
düzenledikleri için çok mutlu olduğunu,
Avni Yıldırım’ın galip gelmesine
sevindiğini söyledi. Özen-Otto ''Avni
inandığımız ve güvendiğimiz bir boksördü
ve bugün de burada bunu kanıtladı''
diye konuştu. Menajer Ahmet Öner de
Avni'ye güvendiğini ve ondan bu sonucu
beklediğini dile getirdi.

Antalyaspor’da Futbol
Nuri Şahin’e Emanet
TEKNİK direktör Ersun Yanal’la yolları
ayıran Fraport TAV Antalyaspor, Nuri
Şahin’i futboldan sorumlu yönetici olarak
takımın başına getirdi.
Fraport TAV Antalyaspor’da teknik
direktör Ersun Yanal ile yolların
ayrılmasının ardından futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin,
futbolculuk kariyerini noktaladığını
açıkladı. Borussia Dortmund'un
Avrupa maçlarında oynayan en
genç futbolcusu, Harvard'da
İşletme yüksek lisansını
tamamlayan, Borussia
Dortmund, Feyenord,

Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen
ve Antalyaspor kulüp kariyeri olan, yeşil
sahalarda gösterdiği performansla ve
efendiliği ile büyük beğeni toplayan 33
yaşındaki Nuri Şahin, ''Artık kariyerime
futbol sorumlusu olarak devam
etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim,
birlikte çalıştığım hocalarımdan
öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya
koyma vakti. Fraport TAV Antalyaspor’da bana bu şansı
veren başkanımıza ve tüm
yönetimimize çok teşekkür
ederim” dedi.

Hakem Furkan Vardar
Düsseldorf'da ter döktü
BAŞARILI hakem Furkan
Vardar, B Genç Bundesliga
karşılaşmasında düdük çaldı. Wilhelmsburg bölgesinin
sevilen kulübü Rot Weiss
Wilhelmsburg adına başarılı
karşılaşmalar yöneten Furkan
Vardar, yönettiği maçlardaki performansını
Bundesliga maçı ile
taçlandırdı. B Genç

Bundesliga karşılaşmasında yardımcıları ile başarılı düdük çalan genç hakem, gözlemcisinden de geçerli not
aldı. Lider Fortuna Düsseldorf'un
SV Lippstadt'ı 4-1 yendiği genç
takımların karşılaşmasında genç
hakemimiz, tek sarı kartını
47. dakikada göstererek,
90 dakikayı başarılı bir
şekilde son düdüğünü
çalarak tamamladı.

İnter 2000'e büyük darbe

LİG'İN 6. haftasında İnter 2000, evindeki
karşılaşmayı 11-2 kaybetti
Bezirksliga 2. grupta 11 takımın mücadele
verdiği karşılaşmalarda en farklı mağlubiyeti
Wilhelmsburg temsilcisi İnter 2000 aldı.
Sahasında UH Adler ile ilk yarısı başa baş bir

maç oynayan İnter, sahadan ikinci yarıdaki
kötü oyunu sonucu 11-2 mağlup ayrıldı. 2-2
biten ilk yarıdaki golleri 18. dakikada Rainer
ve 36. dakikada İsmail Toprak atarken, rakibin
11 golden ikisini Türk futbolcusu Cem Gürsoy
ve birini de Tugay Durgut attı.

Altona, Şimşek'e
''6'' yı gösterdi
ZİRVEYE oynayan Rot Weiss
Wbg (Kırmızı-Şimşekler), Altona
deplasmanında büyük darbe yedi.
Bezirksliga 5. grupta hedefi zirve
olan Şimşekler, 6. haftada Altona II
deplasmanından hüsranla döndü.
Sakat ve cezalı futbolculardan

yoksun rakibi karşısında dökülen
temsilcimiz, 6-0 farklı mağlup olarak Wilhelmsburg'un yolunu tuttu.
Başkan Ahmet Kılıç ve Wilhelmsburg'dan gelen taraftarların izlediği
karşılaşmada, rakip Altona 3 puanı
6 gol atarak götürdü.

Almanya Cumhurbaşkanı
Steinmeier, Türkiyemspor
kulübünü ziyaret etti

STEINMEIER, Almanya ile Türkiye
arasında 1961’de imzalanan İş Göçü
anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle
Bochum’da amatör ligde mücadele eden
Türkiyemspor kulübünü ziyaret etti. Burada
yaptığı açıklamada Steinmeier, “Almanya
bir göç ülkesidir.” dedi. İlk nesil Türklerin 60
yıl önce Almanya’da birkaç yıl çalışıp geri
dönmek için geldiğini hatırlatan Steinmeier,
“Artık bu ülkenin parçasısınız. Almanya’da
dördüncü ve beşinci kuşak göçmenlerin
çocukları çok sayıda başarıya imza atıyor.
Sizler bu ülkeyi değiştirdiniz.” diye konuştu.
Steinmeier, Türkiyemspor’un 1989’da kurulduğunu, o günden beri sadece spor faaliyeti
yürütmediğini, toplumsal uyumda birçok
başarılı proje gerçekleştirdiğini kaydetti.

Galatasaray Hamburg Derneği

Cumhuriyet Kupası
Futbol Turnuvası düzenledi
Hamburg Manşet

GELENEKSEL Futbol
Turnuvası’na Hamburg
Başkonsolosu Yonca Sunel,
Hamburg parlamento
milletvekilleri Ali Şimşek,
Güngör Yılmaz, Bergedorf
Entegrasyon uzmanı Mirjam
Hartmann, Hamburg
derneklerinden Galatasaray Derneği başkanı Durak
Demir, Fenerbahçeliler Derneği başkanı Mustafa
Çömlek, başkan yardımcısı Himmet Keklikçi,
CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği
başkanı Erol Buldak, TGH başkanı Murat Kaplan,
BAKM başkanı Alper Doğan, Atatürkçü Düşünce
Derneği Başkanı Serdar Temur, Inter Hamburg
başkanı Mehmet Geyik, Hamburg Türk Kadınları
Derneği başkanı Derya Tuncel, Hamburg Asider
başkanı Ecmel Yalçın, HTBB başkanı Riza
Atamtürk, HTBB eski başkanı Emin Sağlık, İlçe
Meclis üyeleri Bayram İnan, Behçet Algan'ın
yanı sıra, derneklerin Yönetim Kurulu üyeleri,
taraftarları ve sporseverler katıldı. Turnuvada
sunulan yiyecek-içecek çeşitlerinin satışından elde
edilen gelirin, İzmir Buca'daki sokak hayvanlarına
gönderileceği bildirildi.
Turnuva, Türk ve Alman milli marşlarının
okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Galatasaray Hamburg Derneği
Başkanı Demir Durak tüm misafirleri
selamlayarak, ''Yakında Cumhuriyet Bayramını
kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun'' dedi

Milletvekili Ali Şimşek (SPD) ise daha önce
kendisinin yıllarca burada oynadığını ve bu tür
turnuvaların insanları birleştirici olduğunu söyledi.
Turnuvaya kendi girişimleriyle destek alındığını
belirten Şimşek, gelecek turnuvalarda da desteğin
süreceğini söyledi.
Bergedorf Entegrasyon uzmanı Mirjam Hartmann
da turnuvaya verilen destek ve sporun birleştirici
gücünden bahsetti.
Hakem Aykut Kartal bu turnuvanın eğlenceli
olmasını ve maçlarda hiç bir agresifliğin
yaşanmamasını isterken, bu konuda seyirciden
büyük destek aldı.
Cumhuriyet ve Atatürk gruplarında çekişmeli
oynanan maçlara CUMHURİYET Grubu'ndan
Galatasaray HH, Bergedorf II, HTHK, ASİDER,
BAKM; ATATÜRK Grubundan da Fenerbahçe
HH, Marmaraspor Hamburg, Güven Çepni,
Trabzon Hamburg ve Bergedorf I olarak toplam
10 takım katıldı. İki gruptaki takımların ön eleme
maçları sonunda birinciliği Marmaraspor, ikinciliği
Galatasaray Hamburg, üçüncülüğü Bergedorf
Alevi Kültür Merkezi (BAKM) ve dördüncülüğü
de Bergedorf 85 I aldı. Haber/Foto: Naciye ASLAN

